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 يف مهتاجردل ةعفر وأ ءرانلا نم ًاصالخ هتّمألو « ةمحر سانلل ةتعافش

 .«كلاه ٌربكتسم الإ اهركني ال .هتّوبنل لئالد هتازجعم َلعجو «ةنجلا

 صئاصخب هما هّرّيمو .ًاقلحو ًاقَلَخ مهنسحأو سانلا ًمركأ ع

 ناصب جكلا اأو هقتاكمل ةقفر .ةيلغ ةالضلا فخ .«ةديجم ةليلج

 نحن ةعبق له لك" نياقز .ءهيلع كرابو ٌملسو هللا ىّلصف ءهيلع

 ا

 ٍلاصخلا ىلع يوتحت «ةيثيدح تانيعبرأ (/) هيف ٌعومجم اذهو

 ةَقيقحلا يف يهو ءهالعأ هدول انيمح يف ِهِكك هللا لوسرل اهانركذ يتلا

 فسوي خيشلا اهعمج . «ديزت وأ ًاثيدح ٌنوعبرأ باتك لك يف كك فش

 :ىهو هلأ همحر ئياهنتلا

 . لَ هلئاضف ىف ًائيدح ٌنوعبرأ - ١

 . ةمايقلا موي لَك هتعافش يف ًاثيدح َنوعبرأ -"؟

 .لَك هتازجعم يف ًاثيدح ٌنوعبرأ د“

 . كم ٍفيرشلا ِهَقْلْخ فص و ىف ًاثيدح ٌنوعبرأ -

 . هالك هقالخأ مراكم يف ًائيدح ٌنوعبرأ  ه

 يه ون



 . لكي هتمأو هصئاصخ ىف ائيدح َنوعبرأ 2-1

 . لك هيلع ةالصلا لضف ىف ًاثيدح نوعبرأ -7

 .برغلا يف ثتبن ٍةيملاع ٍةنتف دعب اهرشنو اهقيقحت ءاج دقو

 ٍةالّصلا ٌلضفأ هيلع مالسإلا ٍلوسرل ٍضْعُب نم مهبولق ةنكن اه. :ثيظأ
 اهيف ٌمكهتي ًاموسر مهاقشأ َمسرف ءًاعيمج نيملسمللو .مالَسلاو

 دعب ًءاج لب .هنم ؛ًةتلف» اذه نكي ملو كي ىفطصملا بيبحلاب
 مالسإلا ىلع اهئارزو ٌُسيئرو كرامنادلا ةكلم اهيف ثمّجِهت تامذدقم

 باهرإلاو يٍفلختلاب مهومصوو .مهنيدبو مهب اوأزهتساو «نيملسملاو

 .هيلإ امو

 لالخ نم نوبرعُي «ضرألا ٍءاحنأ يف اوراثو ٌنوملسملا ماقو

 لا اوتلعأو .هيضغبمل مهضغبو .هل مهّبح نع اهيلإ امو تاركا

 نييذأت حالسو ةيداصتقا برح ىف .دلبلا كلذ تاجتنمل هناك مع

 مهنماضت اوتلعأف .«نييبوروألا مهئاقدصأ نولإ هؤامعز أجتلاف .مراع

 ينعت كرامنادلا ةعطاقم نأ ةيمالسإلا تاموكحلل اوحّولو ءمهعم

 ٍدالبلا يف ٌةيموكحلا ٌتاطلسلا تناك اذإف ءمهذقني مل اذه نكل

 بيبحلل مهئافو ىلع اوقب نيملسملا نإف ءًايمسر مهعطاقت مل ةيمالسإلا

 اوي قليلا ا روك نقلا فو دعسعا زر اهنم تاكرس ةييانشساو ةسايمفلا

 نم مهّيغ يف اودامتو ءماسرلا كلذو ةفيحصلا كلت ةبقاعم وأ راذتعالا

 انأو  اهرخآ ناكو ؛مهتايكولسو 0 : ايما 00 ةنوعسألا

 !درطلا نوقحتسي كانه دجاسملا نإ مهلوق - ا هذه نوعا

7# 



 .مرجلا ردق ىلع نوكي نأ ٌبجي َباقعلا نإف ءاورذتعا ول ىتحو

 .اذه لثم نم َربكأ الو

 :نيرمأ ىلإ ةّبنتنلو

 قبس زافكلا“ءادعآلا"نأو. «ردكأو اذه .هنف ظنت ٌودعلا نأ *امهلوأ

 . هعابتأو : + هب اككضأ اولتاقو .هولتاقو «نونجلاو «بذكلاو

 نيم دعب يذلا ةفاربلاو ةالرتلاز ىلع مالا نأ وعيت افلا

 هللا ًءادعأ ٌنوديؤي يأ ءنولاوي نيذلا نإف .ةيمالسإلا ٍةديقعلا ميمص

 نم عم ةءرملا نإف ءمهفوفص يف نوفّئصيو ءمهنم ٌَنوبسحُي «هلوسرو
 عومج نم مه لب ءمهنم اوسيل مهنم نوأّربتي نيذلاو .بحأ

 :يهانسسلا

 ىوتف الو «يللفايكم ٌجهن الو «يمالعإ ٌليلضت ًادحأ نوعي الف

 نوديؤي مهنأ وأ ءانناطوأو اننيد يف انئوبراحي اولاز ام مهنإف ءةيموكح

 .ابرحو امالعإ .«.كلذ لعفي نم

 مك رابع ةياال ١ ؟ ردهم ةيلويلا "ةنورسلا فدع ةيصعلا وقر

 ٍليلذت نم اهّباحصأ ُهدصق ام سكع ىلع «ةمحالتم َةيبعش ًةكرحو

 فعلا ةةيشملاو .انالهانل نفقا هؤللم ميهدناقر مهتل :نيقتكتوا نيملسملا

 تارمتؤمو تارضاحمو تاءاقلو «تاياتكو تاربسم يف هل ءالولاو

 .بتكيو ء.وعدي «ءهتيلوؤسم لالخ نم لمعي لك ناكو ...تاودنو

 .لمعيو «هّبنيو

 مهودّوزو ءمهودشرأو .مهدالوأ اوفَمث دما ثتابرأ ىنحو

 . . .اهيلإ امو تابيتكلاو ٍتايوطملاب
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 ىلع ٌمقاوم ْتِمّْمُصو ؛كلذ يف ٌةديدع ٌبتكو ناو شن دوك

 ديخ اهمظعم يف ءاذهب ًامومع ُمالعإلاو ٌةفاحصلا ٍتلغشو ؛تاكبشلا

 .هّجوم ٌمالعإو .يمالسإ ٌبدأو ةيجوتو .ةكربو

 :ةدشارب رحيم دس اذه ناكت

 اذه يف َةنبل ٌنوكي نأ وجرأ  هعومجم يف  باتكلا اذه ٌجارخإو

 ٍداشرإلا يف هناوخإ عم ٍريقفلا ٍدبعلا نم ًةكراشم ؛كرابملا حرصلا

 .ريكذتلاو هيجوتلاو

 هد فلما ,لافغلاور «ةدجتشللا .لكامتلا وع تمص. رلارم
 ٌلضفأ هيلع «مالسإلا ٌلوسر اهأّوبت يتلا َةقئاللا ًةناكملا لا ا

 ةمحر الإ وه امو ءهتمأ دنعو «هلاحبس هّبر دنع «مالسلا ئكزأو ٍةالصلا

 مل اعلا

 فيك «باتكلا اذه يف أرقت ام نيب نم .ميركلا ألا اهيأ أرقتسو

 يف ٌتاملكو ٌفقاوم هلو .ًاذج ريبك دح ىلإ هتّمأ ٌبحي علي ًادمحم نأ

 يف نيعبرألا نم () كياعملا ىف ايف ؟ةييزكلا ةئتسلا ىف ةروكذم اذه

 هيلع نوتساتت روت قم“ باقم ءايبتالل غضوب# :ةك لوك: ؟ةعابللا
 يب َتَعْبُي نأ ةفاخم «يُبر يدي نيب ًامئاق .هيلع ٌُسلجأ ال يربنم ىقبيو

 .يدعب يتمأ ىقبتو نجلا ىلإ

 هلك مركألا ّيبنلا لأس اميرك ًايباحص نأ أرقتس ريخألا باتكلا يفو

 وأ .فصنلا وأ ؛عبرلا ؟هئاعد نم هل ٌلعجي مك ينعي ؛هيلع يلصي مك

 ئفكُت ْنْذِإ) :لاق ٠ 0 يالا 0

 ةديعو دكني اه ةونغو 0 00

 هفورح ٌددعو مالك نم مهؤايحأ هب قطن ام ددعو .هتاّرذو كلذ ِءازجأ
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 يضريو اند يضرُي ام ددعو .ةحراج مهل ٌثتكّرحت ام ددعو « هتاربنو

 .هلل هلوسر

 هللا هاو يناهبنلل ريبك باتك نم ةذوخأم كيلا تانيفيرألا هذهو

 يذلا ل ل نيعبرألا 0 00

 يهتنتو (48ص) ةرشاعلا َنيعبرألا نم باتكلا اذه ٌتانيعبرأ أدبتو

 2191 نح) :ةريطعب ةسداسلا نضيرالاب

 . «ىلاعت هللا ىلع ءانثلا ىف ًايوبن ًائيدح نوعبرأو ًايسدق

 هللا وعدأ .ه9/7١*8 ةنس ةيناثلا ةتعبط 3 1عيدب عومجم 0

 اهمكح ُنِيِبي الو اهجرخيو ثيداحألا 8 52000

 اهمظعم يف يهو .كلذ ِنايبب هللا لضفب ٌتمق دقو .مهملا وهو «ًابلاغ

 . عوضوم اهنم اذج ليلقلاو «فيعض اهنم ٌريثكو ١ ةحيحص

هقيسنتو ةبيترت غم «مزاللا لكشلاب 7-0 ةلكحكو
 تامالاع عضوو ١ 

 .هل ٍفارطأ ٌسراهف عنص اريخأو «هل ميقرت

 يل علا 0 ا ممل

 ًءاضقلا 7 (رشرألا ىلا كو ل ىو

 تحت ىهو نيطسلف ةاتفإ ضفرو .توريب يف اهرثكأ ؛«نكامأ ٍةَدع يف

 . يناطيربلا ٍلالتحالا

 ن1



 ,حصنو ةينامثعلا ٍةفالخلل ئفو ؛«مالسإلا نلع ارويغ هاي ناك
 ٍفَّرصتلاو ثيدحلا ىف ًةليلج ابتك َفّئصو .؛هسرادمو ٌريصنتلا ّبراحو
 .ىلاعت هللا ٌةمحر هيلع ه٠6١ ةنس تامو .ةّصاخ

 .نيملاعلا بر

 فنسول رخ ريك
 مها

4 

 كك



 5 ا

 لوألا باتكلا

 هلك هلئاضف يف ًاثيدح نوعبرأ





 ٍدَيس دمحم اندّيس ىلع ْمالَّسلاو ُةالَّصلاو «نيملاعلا بر هلل ُدمحلا

 : لعب امأ ١ نيعمجأ ةبحصو هلآ ىلعو نيلسرملا

احص اهرثكأ هَِّلَي هلئاضف ىف ًاثيدح ٌنوعبرأهذهف
 .ناسجو خ

 .امهلوطل ىمظُعلا ةعافشلاو جارعملا يثيدح ُترَخأو ءًانسح ًابيترت اهُتبَّبر دقو

 دقو «قالطإلا ىَلَع َنيعضاوتملا ُدّيس وه لك هللا لاوس نأ ملعا

 يف ءاج ام امأو ( ةريثك كيواحتا كلذ يف مالسلاو ٌةالصلا هيلع هنع درو

 ةلمج . نم كلذ امنإف هيلع هلئاضَف هنايب نم ءاهوحنو ثيداحألا هذه

همتك هل زوجي الو ُهَعيلبت يك هيلع بجي يذلا نيذلا
 500 ؛

 0 يدا ع مها نيم كلذو .هتبحمو هريفوت يف اودادزيف :ةكل ردع

 الإ ره نإ © وْغَأ نع ُنِطَي امو :ىلاعت لاق امك ؛هللا نم ٌيحو اهنأ

 0010 سور رووعس

 : 4 كوي ىو
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 خيشلا لاق :«رهاوجلاو تيقاويلا» هباتك يف ُينارعشلا ٌمامإلا لاقو
 لَوأَو عفاش لوأ هلابك انيك امئاو :هنع هللا يضر يدل يوم

 دعب يبن ىلإ باهذلاب ٍلصاحلا بعتلا نم حيرتسنل ٠ ءانيلع ةقفش ؛ عفشم

 0 :لوقي مهنم لكو لا ل ل

 1 ا نقم عفا ل رك فار قناه انأد ا

 ُهَغلِب ْنَم ٍفالخب ءّىبن دعب يبن ىلإ ِهباهذو هبعت نم ذب ال ؛هيسنو ُهْعلب
 ع1 از هجر ةلعسا نام :ةمايقلا موي ىلإ هعم مادو كلذ
 ةّمألا ىلع

 ىنوكب ُرختفأ ال :يأ 'رخف الو» :ثيدحلا رخآ يف لاق امنإو

 ري سلا راك ونمت انضر يو رج ودق اجا ورا كرجتك
 َنوكأ نأ لجو َّزع هللا نم يل قباسلا ٍدعولا مكحب ةمايقلا موي بعتلا
 | .حيحص ضرغل الإ ُهَسْفن لك ئكز امف .عّمشم لوأو عفاش لوأ
 ا وو

 : ثيداحألا يف عورشلا ٌناوأ اذهو

 : دلع هّللأ نو لاق :لاق هنع هللا ضو كلام: خم نشأ قع

 نب فائّم ٍدبع نب مشاه نب بلطملادبع نب هللدبع نب ٌدمحم انأ»

 نب كلام نب رهف نب بلاغ نب ّيْوُل نب بعك نب َةّرُم نب بالك نب ّيصُق
 نب رازن نب رضُم نب سايلإ ِنِب , ةكرذُم نب ةميزحل ِنب ٌةنانك نب رضنلا
 .امهريخ يف هللا ينلعج لإ نيتفرف سانلا قرتنفا امو .ناندع نب دعم
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 تييرحو سو 2 كطام نيل

 . «أبأ 506 ا مكر يخ انأف 9

 د لئالد يف يقهيبلا هاور

 يناثلا ثيدحلا

 اي :تلق :لاق هنع هللا يضر يراصنألا هللادبع نب رباج نع

 لبق ىلاعت هللا ُهَقلخ ءيش ِلَّوأ نع ينربخأ ءىّمأو َتنأ ىبأب ءهللا ّلوسر

 ْ : ْ ١ . ءايشألا

 نم كييبن َرون ِءايشألا لبق ٌقلخ ىلاعت هللا نإ ءرباج اي" :لاق
 نكي ملو ؛ ىلاعت هللا ًءاش ثيح ةردقلاب ٌرودي ٌرونلا كلذ َلعجف ءهرون

 ًءامس الو ءْكَلَم الو ءران الو ٌَنِج الو .ملق الو حول ٍتقولا كلذ يف

 نأ هللا دارأ املف . سنإ الو ّنِج الو ءرمق الو ٌُسمش الو ,ءضرأ الو

 : ءازجأ ةعبرأ رونلا كلذ ّمسق قلخلا قلخب

 .«ناندع نب دعم نب» هيف سيلو ١14/١. ةوبنلا لئالد )١(

 )١150(. «ريغصلا عماجلا فيعض» :يف ينابلألا هلاق .ًادج فيعض وهو

 (20017) هلم ف ئدمرتلا دع وهث ةقرطل اضيع ىأ اح تزف لقفل ىتأيو :تلق

 قلخلا قلخ هللا نإ «بلطملادبع نب هللادبع نب دمحم انأ» :هعفر ةعادو ا نبا نع

 لئابق مهلعج مث «ةقرف مهريخ يف ينلعجف نيتقرف مهلعج مث ؛مهريخ يف ينلعجف

 ؛«أبسن مهريخو أتيب مهريخ يف ينلعجن ًاتويب مهلعج مث :ةليبق مهريخ يف ينلعجف

 )5١4"”"(. مقرب رخآ عضوم يف لاق اذكو «نسح ثيدح :لاقو

 اذهو ؛هريغل نسح :بيعش خيشلا هيف لاقو )١1784(: هدنسم ق ًاضيأ دمحأ دنع وهو

 )١4975( عماجلا حيحص يف ينابلألا امهل هححص نكل ؛هيوار فعضل فيعض دانسإ

 ؟هقرطل امبر
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 : ثلاثلا نمو . حوللا : يناثلا نمو .ملقلا : ٍلَّوَألا ءزحلا نم قلخف

 . شرعلا

 َةَلَمَح ِلَّوألا ءزجلا نم ٌقلخف :ءازجأ ةعبرأ َعبارلا ءزجلا مّسق مث
 . ةكئالملا يقاب : ثلاثلا نمو . يسركلا : يناثلا نمو . شرعلا

 .تاوامسلا :لوألا نم ّقلخف :ءازجأ ةعبرأ عبارلا ءزجلا ّمسق مث

 .رانلاو ةنحلا : ثلاثلا نمو .نيضّرألا : يناثلا نمو

 راصبأ َرون :ٍلوألا نم ٌقلخف :ءازجأ ةعبرأ َعبارلا ٌمسق مث
 : ثلاثلا نمو , هللاب ةفرعملا يهو .مهبولق َر رون : يناثلا نمو .نينمؤملا

 . (هّللا لوف ليكي هللا الإ هلإ ال .ديحوتلا وهو « مهسنإ رون

 1 لاددع ةاوو 00

 تلاثلا ثيدحلا

 : لاق هنأ هك ئبنلا نع ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع
 تارانسلا ىلخ نأ نك ىلخلا زيداتم كعك ريو هاش نإا

 . (ءاملا اع هشرع ناكو .ةلس فلأ ٌنيسمخب ضرألاو

0 
 ملسم هاور

 ؟هفنصم يف هرأ مل )001(

 همالك نم مهفي نكل .هجّرْحي ملو 5588/١ ءافخلا فشك يف ينولجعلا هدروأ دقو

 تاوامسلا لبق شرعلا قلخ ىلاعت هللا نأ ةحيحصلا ثيداحألا يفف ؛هنتم يف حدقلا

 .(4:0 8/١8 .(؟89/5 يرابلا حتف) ملقلا قلخ لبق هقلخ نأ ءاملعلا رثكأو ءضرألاو

 ؟ءايشألا لبق قلخ ِهلكك ىبنلا رون نأ ثيدحلا اذه ىف درو امليب

 «.0 لبق قئالخلا ريداقم هللا بتكا :هيف ةتيادبو (558) هادا ميمي )00

 .هحيحص يف وه سيلو .ملسم هجرخأ امل ًاعبت يلاتلا ربخلا فلؤملا لعجو

27 



 هدفت

 ةيراس نب ضابزعلا نع ؛؛ةّئسلا 0 يف ٌيوغبلا ىورو

 يف 0006 َمدآ نإو «نيّيبنلا 5 :ثتوتكم هللا دنع "5

 ا
 (هتنيط

 عبارلا ثيدحلا

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 امل دمحم قحب كلأسأ ء«براي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل»

 ل
 ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيكو ,مدآ اي :هللا لاقف

 .كحور نم ّيف تخفنو .كديب ينتقلخ امل بر اي كنأل :لاق

 هلإ ثيح «(هنع هللا يضر ةثراح نب ديز ةافو ربخ يف يتأيو .ًاثيدح سيلو «مالك هظفل 001(

 سانلا اهيأ اودضنأ ' :لؤقي ءاسكلا تحت نم اتوص“ راضتألا ءاسن تعمس يفوت امل

 متاخ يمألا يبنلا دلع هللا ل :لامف «هردصو ههجو نع اورسحف .(نيترم)

 .لوألا باتكلا ىف كلذ ناك «نييبنلا

 ةصقلا نأ هتمجرت يف يزملا ظفاحلا ركذو )8١44(. ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور

 5/7 لامكلا بيذهت رظني . ةريثك هوجو نم تيور

 0 5 .يبهذلا ا «ةدائسإ 5 كب خا ع 0 )0

 يي



 دمحم .هللا الإ هللإ ال :ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع ُتيأرف .يسأر ُتعفر
 .كيلإ قلخلا ٌبحأ الإ كمسا ىلإ فضُن مل َكنأ ُتملعف .هللا لوسر

 ذإو ءيلإ قلخلا ُبحأل هنإ .مدآ اي تقدص :ىلاعت هللا لاقف

 .«كتقلخ ام ٌدمحم الولو .كل ُترفغ دق هقحب ينتلأس

 .'""هححصو ء؛مكاحلاو «لئالدلا يف ُيقهيبلا هاور

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ٍنرقلا نم تنك ىتح .ًانرقف ًانْرَق مدآ ينب ٍنورق ٍريخ نم ُتعُبا
 .«هيف ٌتنك ىذلا

 : 7 ”قاراقملا هاور

 ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نع ملسم ىورو

 :لوقي ديبي هللا لوسر

 ." «مشاه ينب نم ينافطصاو .مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو «ةنانك (سلا لا 8 ها 1 0 نم ًاشيرق ىفطصاو .ليعامسإ ٍدلو نم ةنانك ىفطصا هللا نإ»

 لئالد .عوضوم لب :يبهذلا لاق .دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو (5؟528) كردتسملا )١(

 نم ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع هب درفت :هبقع يقهيبلا ظفاحلا لاقو 489/8 ةوبنلا

 .فيعض وهو :.هنع هجولا اذه

 رجح نبا ظفاحلا راشأ نكل «هنم تنك يذلا» :هيف هرخآو ((7881!/) يراخبلا حيحص (0)

 ,؟97/١7 يرابلا حتف .كلذك ةياور يف درو هنأ هللا همحر

 .(5719/5) لوألا ثيدحلا ؛لئاضفلا باتك ءملسم حيحص (9)
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 ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع يناربطلاو ميعن وبأ ىورو

 :لاق مالسلا هيلع ليربج نع هلك ىبنلا نع

 نم لضفأ ًالجر ذجأ ملف ءاهبراغمو ضرألا ّقراشم ُتبْلق»

 11عام لتي نم لضفأ بأ ينب َرأ ملو دمحم

 اذه تاحفص ىَّلَع ٌةرهاظ ةحصلا حئاول ا ظفاحلا لاق

 لا

 سداسلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ٌيسرافلا ناملس نع

 ُتنك ْنِإ :لوقي كبر نإ :لاقف ِهلَ ئبنلا ىَلَع ٌليربج طبه

 يلع مركأ ًاقلخ ُثقلخ امو :ًامينبخ كئذختا دقن ًاليلخ ميهاربإ ٌتذختا

 .يدنع كتلزنمو كتمارك مهُنْرعأل اهلهأو ايندلا ثقلخ دقلو .ءكنم

 . «ايندلا ٌتقلخ ام كالولو

 01 يي نا او

 اذهب الإ يرهزلا نع ثيدحلا اذه ىورُي ال :لاقو )3558١1( يناربطلل طسروألا مجعملا )١(

 .دانسإلا اذهب الإ ةشئاع نع ىوري الو «ةديبع نب ىسوم هب درفت ءدانسإلا

 .8//111 دئاوزلا عمجم .فيعض وهو «يذبرلا ةديبع نب ىسوم هيفو :يمثيهلا ظفاحلا لاق

 نإوب هحيتشو و انيععا ناك ناار يسرع بر لو ءالاللا فمما ىلامألا» ىف هلاق (؟)

 ::قدصلا عئاول نك -ًالويجم ناك

 .عوضوم ثيدح (6)

 ترضح :ناملس نع هلوأ .ليوط وهو ؛ه9١1//# قشمد خيرات يف ركاسع نبا هاور

 . .يبارعأ اذإف «موي تاذ كك ينلا

 : يلاتلا جيرختلا يف اوركُذ نوحّرجم ةاور هدنس يفو

 يرصبلا ىيحيو ميهاربإو نيكسلا وبأ ؛عوضرم :؟١/5149 ةعونصملا ءىلآللا يف لاق
 ب تاع ربط وقلب ظدعيا تاذك ني“ ينالملا لاقزا «نوك ورتب ءاقفف

 يكول



 عباسلا ثيدحلا

 : لوقي ملك ّيبنلا تعمس :لاق هنع هللا يضر معطُم نب ريبُج نع

 ىذلا ىحاملا انأو دم انأو ليسيس انآ 3 ءانيسما ل َّنِإ»

 انأو ءئيمدق ىلع شسانلا ٌرَشْحُي ىذلا ٌُرشاحلا انأو ءرفكلا ىب هللا وحمي

 . (ّيبن هذعب سيل يذلا ٌبقاعلا

1 200 
 3 ملسمو يراخبلا هاور

 نماثلا ثيدحلا

 ٌتعفر فيك يردت :كل لوقي كّبرو يبر َّنإ :لاقف ليربج يناتأ»

 .«يعم َتْرِكَذ ٌتْرَكُذ اذإ :لاق .ملعأ هللا :تلق ؟كركذ

 1 نبا هححصو «يناربطلا هاور

 نإ :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق :بماوملا يف لاق

 الإ هَكذأ ال : 7 1 ل سرر ين ا هللا لاحت تحسم

 نيلوهجم ًاضيأ هيف نأو 714/١ ةعيرشلا هيزنت يف يرصبلا ىيحي هيوار ىلإ راشأ اذكو -

 يفو ءهيف كش ال عوضوم ثيدح اذه :تاعوضوملا يف يزوجلا نبا لاقو .ءافعضو

 5١4/١. تاعوضوملا ...ءافعضو نولوهجم هدانسإ

 رهو (5784) ملسم حيحص .«بقاعلا انأو» :هلوقب يهتنيو (1895) يراخبلا حيحص (9)

 .رفكلا يب ىحمُي» هيف نكل «نتملا ظفلل قفاوم
 دنسمو ؛هدانسإ بيعش خيشلا ححصو (9845) ا نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا (6)

 .يناربطلل ةئالثلا محاعملا يف هدجأ ملو .هدانسإ 0 ا

 :عرشلا -05)

 ت17



 ادكحم نأ ديا رشات ال كن 1101 طعام َتْرِكُذ
 0 نو

 عساتلا ثيدحلا

 : لاق هنع هللا يضر يرافغلا ٌرذ يبأ نع

 نا ا لا

 :لاَقف

 امهدحأ عقوف .ةكم ءاحطب ضعبب انأو ناكلم يناتأ ءرذ ابأ ايا

 ا امهدحأ لاقف «ءضرألاو ءامسلا نيب رخآلا ناكو «ضرألا ىلإ

 ال . ُهَتَلَّروف هب تْنزُوَف .لجرب ُهُلْزَف :لاق 076 :لاق ؟وه وهأ

 مكرر .ةئامب ُهْنْز لباد مكلف .مهتْحَجَرف مهب ُتْلْزَوَف .ةرشعب

 ٌرظنأ ينأك .مهتْحَجَرف مهب ُتْلِزْوَف «فلأب ُه ُهَنْز :لاق مث . .مهَتْحَجَرَف

 .«نازيملا َةَفْخ نم يلع َنورثتني مهيلإ

 .«اهحجرل ِهتمأب ُئنزو ول :هبحاصل امهدحأ لاقف» :لاق
000 

 )١( هدئنسم يف هلوق )١١80( 0(هالا/) راثآلاو ننسلا ةفرعم يفو .

 .؟تئيبنُّئسا نيح١ هردصم يفو ءاذكه (0)

 زد اا كك ردك مب اريصلا نو ةووغ .عطقنم هدانسإ :هققحم لاق )١4(4 يمرادلا ننس (*)

 . تاقث هلاجرو ؛ يرافغلا

 .ارذ يبأ 0 ١ هيبأ نم” رمارلا نب ةورع نع» :هدنسو !اذكه
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 رشاعلا تيدحلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر يبلكلا ةلبج نب ''”نمحرلادبع نع

 : هِي هللا لوسر

 ينبذك نمل ليولا لك ليولا .ئكزلا ٌقداصلا ءئمألا ْئبنلا انأ)

 يلوق قدصو يب ّنمآو ينرصنو يناوآ نمل ُريخلاو .ينلتاقو نع ىلوتو

 . (ىعم دهاجو

 رسشع يداحلا ثيدحلا

 :لاق دبع هللا 0-00 نأ 2( هنع هّللأ ىضر ةريره نبأ نع

 .ةَمألا هذه نم دحأ يب عمسي هل .هدذيب دمحم سفن يذلاو»

 ناك الإ .هب تلسرأ يذلاب نمؤي ملو تومي مث .ينارصن الو ٌيدوهي

 . (رانلا باحصأ نم

 7 لعن ةاور

 .اورمع دبع! رداصملا ىف هركذ ىتأي )١(

 .#الال/5 ةباصإلا ىف هنم هلقنو .”/ قربكلا تاقطلا (9)

 )55"١7(. ؛ريغصلا عئاعلا فيعض» يف هلاق .ًادج فيعض وهو

 )١88(. ناميإلا باتك ءملسم حيحص (6)

 ىف ٌدوجوم وه نم يأ :(«ةمألا هذه ىنعم يف ١88/5 هحرش يف يورنلا مامإلا لاق

 .هتعاط يف لوخدلا مهيلع بجي مهلكف ؛ةمايقلا موي ىلإ يدعبو ينمز
 .هو انين ةلاسرب اهلك للملا خسن هيف :هلبق لاقو

 يكن



 رشع يناثلا ثيدحلا

 وهو ينَيقل ْنَم هنأ :ليئارسإ ينب ئبن ىسوم ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ»
 .رانلا ةتلخدأ دمحأب دحاج

 ؟دمحأ نمو 1 اي :لاق

 عبمج ىلع ةمّرحم ًةنجلا 10 0 تاوامسلا ا نأ لبق شرعلا

 .هتمأو وه اهلخدي ىتح يقلخ

 ؟هتّمأ نمو : لاق

 «لاح لك ىلعو ءًاطوبهو ًادوعص ٌنودمحي .نودامحلا :لاق

 .ليللاب ٌنابهر ءراهتلاب نومئاص .مهفارطأ َنورّهطيو .مهطاسوأ ٌنوُدُشي

 . هللا الإ هللإ ال ْنأ ةداهشب َهّنجلا ُمهلخدأو ٠ ءريسيلا مهنم لبقأ

 .ةمألا كلت يبن ينلعجا :لاق

 .اهنم اهْيبن :لاق

 .ىبنلا كلذ ٍةَمأ نم ىنلعجا :لاق

 راد يف هنيبو كليب عمجأس نكلو .رخأتساو تمدقتسا :لاق

 . «لالجلا
 ١( م ع

 . ميعن وبا هاور

 ثيدح :ميعلت وبأ ظفاحلا لاق ."الد/ ءايلرألا ةيلح يف هاور ليوط ثيدح نم ءزج )١(

 هقوف نمف حابرو ءرمعم نب حابر ثيدح نم الإ هبتكن مل ءيرهزلا ثيدح نم بيرغ
 .ةراكنو نيل هثيدح يف يرئابخلاو «لودع

 ياككنحول



 رشع ثلاثلا :تندحلا ظ

 :امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع

 .باتكلا ٍلهأ ضعب نم هباصأ باتكب لك ّيبنلا ئتأ ّرمع نأ
 :لاقو ّبتضغف «هيلع ةأرقف

 مكوربخيف ءءيش نع مهولأست ال ؛ةّيقن ًءاضيب اهب مكتئج دقل»
 ىسوم نأ ول هديب يسفن يذلاو .هب اوقّدصتف لطابب وأ هب اوبذكتف قحب
 .(ينعبّتي نأ الإ ُةَعسو ام ًايح ناك

 .'"'هريغو دمحأ مامإلا هاور

 لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع يدادغبلا بيطخلا ىورو

 : كي هللا لوسر
 0 ملل ينَنُس فلاخ ْنمو «ةحْمّسلا ةّيفينحلاب ُتثعُب١

 ال كورتم :متاح وبأ هيف لاق ءيصمحلا يرئابخلا ةملس نب ناميلس بويأ وبأ :تلق

 .ركنم ثيدح ريغ هل :يدع نبا لاقو ءبذكي ناك :دينجلا نبا لاقو هب لغتشي

 .5”/# نازيملا ناسل

 .44/ قباسلا ردصملا . عضولاب نابح نبا مهتا [يدزألا] ىسوم نب ديعس ًاضيأ هدنس يفو

 فيعض» هنأ هققحم ركذو «ناروكذملا نايوارلا هيفو «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا هاور دقو

 5148/١., ةعيرشلا هيزنت ًاضيأ رظنيو «”05 08/١" ةنسلا .«عوضوم لب ءًادج

 .ديعس نب دلاجم فعضل ؛فيعض هدانسإ :بيعش خيشلا لاقو )١18146( دمحأ دنسم )١(

 .هظفل نم وه سيلو :تلق

 )55147١(. هفنصم ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو

 نأ الإ ورقم دل عر نأ نزور عا 16 را معنا لق نكس ل ةداجتلافووأر
 .ففعض دلاجم ىف

 .فيعض :يدزألا لاق «هبر دبع نب ملسم هدنس يفو (7511) //5١4 دادغب خيرات (5)
 ."0/5 نازيملا ناسل

 ,(5*9*59) (ريغصلا عماجلا فيعض» يف هفعض اذكو
 أ

 اكن »اول



 رضع فئارلا :ةكدلا

 :لوقي

 سانلاو هدلوو ٍهدلاو نم هيلإ ّبحأ َنوكأ ىتح مكدحأ ُنمؤي ال»
 . «نيعمجأ

: 000 
 . "ولسمو يراخبلا هاور

 رشع سماخلا ثيدحلا

 لع كلا ل ويسز لاق لاق عقدا يضر رباج نع

 هريس فخرا كيوت يلق ّدحأ َنْهَطْعُي مل ًاسمخ ُثيطعألا
 ُهّنك ردأ يتم نم لجر امُيأف ءاروهطو ًادحْسَم ضرألا يل ْتلِعَجو ري

 ُتِيِطْعَأو ,يلبق دحأل لجن ملو ممناغملا يل ْثّلِجَأو «ٌلصيلف ٌءالصلا

 . «ةّماع سانلا لا ٌتْنعَبو ةّصاخ هموق ىلإ ثعلت ُيبنلا ناكو «ةعافشلا

 كيو يراخبلا هاور

 ٍهدلب نيب ْنكي مل هنأل ءأرهش َةياغلا ٌلعج امنإو : ينالطسقلا لاق

 رين نم دكا هئادعأ قفاز ءالتملاو لكلا هلع

 .(45) ناميإلا باتك 0و حيحص .(1ه) ناميإلا باتك 000 حيحص 01(

 030 «يرابلا حتفا يف 3 اذكو ةيفإ

 نكن ول



 رشع سداسلا تيدحلا

 : لك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع

 مِلكلا عم اوج ٌتيتوأ .يدعب يبن ال .ئمألا ُيبنلا دمحم انأ»

 . (همتاوخو

000 
 نسح كدلسي نما مامإلا هأآور

 رشع عباسلا ثتيدحلا

 ةفيطق هيلعو ليربج هب ينءاج ّقلبأ نصرن للمال دا ُثيَنَأ»

 :(نمدنَس نيف

 لاجرب ء«يسدقملا ءايضلاو «كابح نباو تيا مامإلا هاور

 1 هجيفلا

 )١( هللا همحر دمحأ دنسم نم نيعضوم يف درو دقو ءهجيرختو هظفل دروأ اذكه )5505(2

 ةالكَع هللا لوسر انيلع جرخ : يناثلا يف هظفلو ءامهدانسإ بيعش خيشلا فعضو كتاكلا

 يبن الو ءأثالث 0 يبنلا دمحم انأ .يمألا يبنلا دمحم انأ» :لاقف ؛عّدوملاك ًاموي
 .رانلا ةنزخ مك تملعو .همتاوخو هعماوجو ملكلا حتاوف تيتوأ «يدعب .

 .اذه نم بيرق لوألاو

 هدانسإ نأ طوؤائرألا بيعش ركذو (5514) نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا (9)

 نب دمحم وهو - ريبزلا وبأ «فيعض هدانسإ نأ هيفو )١586( دمحأ دنسم .يوق

 وهو ءاضبأ نابع خنا دنس :ىفاوعو :تلق .هنعنع دقو «سلدم  سردت نب ملسم

 .(51591) بيرقتلا ريرحت يف امك ؛سلدي هنأ الإ قودص

 .(1*؟) ريغصلا عماجلا فيعض يف ةثالثلل هفعضر

7” 
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(00 

02 

 رشع نماثلا ثيدحلا

 . «لاعفألا نساحم لامكو ,قالخألا مراكم ("”هامتل ىنثعب هللا نإ»

00 / 
 . * فوقيلا هاور

 رشع عساتلا ثيدحلا

 . .(يبيدأت نسحأف يبر ينبذأ»

 0 لا نبأ هاور

 نورشعلا ثيدحلا

 : دبع هّللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 :ةةادنهه: ٌةمحبر انآ اَمنإف

 .هردصم نم هحيحصتو .!مامتب» لصألا يف

 .(4140) مقر 4١/4 ةنسلا حيباصم

 يشرقلا ميهاربإ نب رمع هيفو 5891(4) طسرألا مجعملا يف يناربطلا ةياور نم وهو

 فيعض يف ينابلألا هفعض امك )١188/8(«: دئاوزلا عمجم يف هلاق هفيعض وهو

 ١(. هالو عماجلا

 .(549) عماجلا فيعض يف هفعضو .ءالمإلا بدأ يف هاور

 91/١. عامسلا ةنيابتملا نيعبرألاب عاتمإلا .ًاضيأ فيعض وهو .يركسعلا هاورو

 .الا/١ ءافخلا فشك رظني .هدنس تبثي مل نإو حيحص هانعم نأ اوركذو

 يكن و



5 75 .0 
 8 هريعو مكاحلا هاور

 كلما ا 9 :ىلاعت هلوقك وهو

 نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 نم نياَّنلأ نم اريك َنلْصَأ َّنْمَنِإ تر :ةئكي هللا لوسر الت
 مهو مهيد نإ## :هلوقو «*69) ٌمِبِحَت ٌرْوُفَع َكنِإَو ِقِاَصَع ْنَمَو ا مَنِ
 :لاقو هيدي ٌمفرف 47 ريكلل ٌريعْلا تنأ َكَنِإق مهل َرْفَعَت نِإَو 1

 . ىكبو «يتمأ يتمأ َمهّللا»

 - ملعأ كُبرو دمحم ىلإ بهذا :ليربج اي :ّلجو َّنع هللا لاقف

 ؟هيكبي ام ُهلأساف

 . 4 ا راك 000

 0 ٍح

 سا

5 ٠. 5] 2 1١ 

1١١ 

 هللا لاقف ء.ملعأ وهو ؛لاق امب ُهربخأف .هلأسف ءليربج هاتأف

 كتمأ يف كيضرُئس اَّنِإ :هل لقف ٍدمحم ىلإ بهذا ءليربج اي :ىلاعت

 .«كؤوسن الو

 3 ا هاور

 ىلع هححصو ؛«ةادهم ةمحر انأ امنإ سانلا اهيأ اي» )20٠١(: كردتسملا ىف هظفل )١(

 كل «لسرم (١ه) يمرادلا ننس يف وهو «صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو ءامهطرش

 مماجلا حيحص يف هححصو «نورخآ هآورو .هققحم لاق امك ؛ حيحص هدانسإ

(57*:4). 

 .١1١ا/ :ءايبنألا (؟)

 .(١5؟) ناميإلا ساتك (ملسم حيحص ةرفإ

 يكتع» و



 نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 : دع هّللا 006 لاق * لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«ًارْشَع اهب هيلع هللا ىَّلص ؛ًةدحاو ىلع ىّلص ْنَم»
0 000 

 .٠ ملسم هاور

 لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع ًاضيأ ىورو

 : ديل هّللا لوسر

 هنإف ءّيلع اوُلص مث ءلوقي ام َلثم اولوقف نّدؤملا ميعمس اذإ»
 يل هللا اولأسا مث .ًارشع اهب هيلع هللا ىلص ةرم ىلع ىلص نم

 .هللا ٍدابع نم ٍدبعل الإ يغبنت آل ةنجلا يف ةلزنم اهنإف ؛ةليسولا
 هيلع تلخ :ةليسولا“نل هللا: لاس :ةمف وع انآ نوكأ نأ :وخرأو

 : 20 ةعافتقلا

 :هنع هللا يضر سنأ نع

 هل لاقف «هيلع ّبعصتساف «ءهب ٌيرسأ ةليل قارُبلاب ىتأ كيت ئبنلا نأ

 )١( ةالصلا باتك ءملسم حيحص )4١8(.

 يرابلا حتف يف رجح نبا اهركذ ىرخأ ةياور يف نكل ««اهب» عوبطملا يف سيلو
  0١.ةبراقتم ظافلأب

 لدب «؛هل تلحا»و .«اولأسا» لدب «اولس» هيلفو (”84) ةالصلا باتك 04 1 ٠

 .«ةيلع تلح

 اكن ول



 ضضفراف .هنم هللا ىلع ٌمركأ ٌدحأ كبكر امف ؟اذه لعفت ٍدّمحمبأ :ليربج
 . ًاَقَرَع

 ل («ءافشلا)» يف ضايع يضاقلا هأور

 نورشعلاو عبارلا تيدحلا

 ْنِم باتكلا اوُثوأ مهنأ ديب «ةمايقلا َموي َنوقباسلا َنورخآلا نحن»

 ينعي  مهيلع ضرف يذلا مهموي اذه مث .مهدعب نم هانيتوأو انلبق

 .ًادغ ُدوهيلا ءعَبت هيف انل ٌسانلاو .هل هللا انادهف هيف اوفلتخا ًةعمجلا

 . ادغ دعب ىراصنلاو
: )0 

 5 ملسمو يراخبلا هاآور

 نورشعلاو سصماخلا ثيدحلا

 دلك هنا ل وهو لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

3 

 «بيرغ نسح :لاقو ("11) يذمرتلا نئمس «((55  ناسحإلا) نابح نبا حيحص 0010

 طرش ىلع هدانسإ بيعش خيشلا ححصو (598) دمع :دنتتم «ةدائسإ ىنابلألا ححصو

 )9١1814(. ىلعي ىبأ دنسم )١١88(4: ديمح نب دبع دنسم «نيخيشلا

 طظفللاو (86688) ةعمجلا اكن انك ؛ءملسم حيحص ,(مال5) ةعمجلا باتك ,يراخبلا حيحص ةيفإ

 . لوألل

 يكول



 . '"”يقهيبلاو مكاحلا هاور

 نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر سمات نبا نع

 اند اذإ ىتح ياسا + جرخم .ةيِلكَع هللا لوسر تاصأ نم سانا لج

 0 ميهاربإ |[ هللا نإ م لاق ,نوركاذتي مهعمس مهنم

 هللا ةيلك نسيكت :وطعأ لاقو ءييلكت هللا فلك سوت خا لاقو

 هللا ةافطصا مدآ :رخآ لاقو ءهحورو

 مكبَجبَعو مكمالك ٌتعمس دق» :لاقو لَك هللا لوسر مهيلع جرخف
 .«.كلذك وهو هللا يجن ىسومو .كلذك وهو هنا يلق تعارإ نأ

 الآ .كلذك وهو هللا ٌهافطصا َمدآو ٠ .كلذك وهو ةتملكو هللا حور ىسيعو

 ْمدآ ةتحت] ةمايقلا ٌموي ٍدمحلا ءاول لماح انأو ءرخف الو هللا ٌبيبح انأو

 .رخف الو ةمايقلا موي عّفشم لوو عفاش وأ انأو ءرخف الو [هنود نمف
 ًءارقف يعمو اهيِْلِخْذيَف يل هللا ختفيف 0 انأو

 .«ارخف الو هللا ىَلَع نيرخآلاو نيلّوألا ٌُمركأ انأو ءرخف الو نينمؤملا
00 

 هريغو يذمرتلا هاور

 .هدانسإ ححصو (4784) كردتسملا ,نسح لسرم :لاقو )1711/١( ىربكلا ننسلا )١(

 . عطقنم هنأب يبهذلا هيلع بقع

 .(4879) عماجلا حيحص يف هححصو «نورخآ هاورو

 هلوأ دروأو «ءنيتفوقعملا نيب ام هيف سيلو )51١11”( بقانملا باتك ءيذمرتلا نئس (؟)

 .(140اا) عماجلا فيعض يف هفعضو «بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ءًارصتخم
 يف وهو :تلق .َةَعْمَرز فعضل هدانسإ هققحم فعضو «14(0ا/) هئنس يف يمرادلا ها هآورو
 ا

 .(519/8؟) عماجلا حيحص .هنع هللا يضر ةريره تأ ةياور نم حيحص وهو

 يكن



 نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 :لاق ِهلكَك هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر سيق نب ورمع نع

 ريغ ًالوق لئاق ينإو .ةمايقلا مم موي َنوقباسلا نحنو ّنورخآلا نحن )

 ىععمو هللا بيبح انأو ءهللا ٌىئفَص ىسومو هللا ليلخ ٌميهاربإ :رخف

 : ثالث نم مهراجأو ( يتم يف يندعو هللا نإو «ةمايقلا موي ٍدمحلا ُءاول

 .«ةلالض ىلع مهعمجي الو ءّردع مهلصأتسي الو ,("'ةنّسب مهمعي ال

 الفاو

 نورشعلاو نماثلا تيدحلا

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 انأو ءاودْفَو اذإ مهدئاق انأو ءاوثعب اذإ ًاجورخ سانلا وأ انأ»

 اوسيأ اذإ مهرشبم انأو ءاوسيخ اذإ مهغفشتسم انأو ءاوتصنأ ذإ مهبيطخ

 دلو ٌمركأ انأو  يديب ذئموي دمحلا ًءاولو ١ يديب ذئموي حيتافملاو  ةماركلا

 . 'روثنم ٌؤلؤل وأ نونكم ضِنَب مهنأك مداخ ٌفلأ ىلع فوطب .؛يّبر ىلع ّمدآ

 "لا ٠
 يذمرتلا هاور

 .طحقلاو بدجلا :ةنسلا )١(

 .عاطقنالاو ءحلاص نب هللادبع :ناتلع هدانسإ يف :هققحم لاق .(085) يمرادلا ننس (؟)

 نحنف .ًاراصتخا يل رصتخاو موحرملا ٌوجرملا لجألا يب كردأ هللا نإ) :ثيدحلا لوأو

 .٠ . .نورخآلا

 )١5:9(. مماجلا فيعض ىف هفعضو .بيرغ نسح :لاقو )51١"( يذمرتلا ننس (6)

 نب هللادبع :ناتلع هدانسإ يف 0 نيسح قيقحتب (08) هنئس يف يمرادلا هاورو

 .برقأ يناثلا ىلإ ظفللاو .عاطقنالاو ءحلاص

 يك



 .روتسملا ؤلؤللا :نونكملا ضيبلاو

 نأ ءهنع هللا يضر بعك نب ّيبأ نع ءًاضيأ ئذدمرتلا ىورو

 : لاق هلكت ئبنلا

 ٌبحاصو .مهّبيطخو .نييبنلا َمامإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ»

 : يع هللا كو لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 انأو ءرخف الو نيّئبنلا متاخ انأو ءرخف الو َنيلَسِرُملا ُدئاق انأ»

 .ارخف الو عْفشمو عفاش لوأ

 0 لا

 : دلك هللا :لوشر لاق -* لاق .ةنع هلأ يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 :تورحلا هاورو

 فيعض يل هفعضو (:9ة) يموادلا ند 0
 يف 000 هاورو ب ريغصلا 00

 نوع دن ةيقبو : هف رعأ 5 تابخ

 يفو 0 تلي تلو (هةهسفئ لجرلا 50

 ا



 الو ٍدمحلا ًءاول يديبو .ءرخف الو ةمايقلا موي َمدآ دلو دِيس انأ»
 ْنَم ٌلوأ انأو ؛يئاول تحت الإ هاوس نمف ُمدآ ٍذئموي يبن نم امو ءرخف
 :ةرخت الز نكرالا دنع قست

 7 وتلا هأور

 نوتازتلاو يداحلا ثيدحلا

 :لاق ولك يبنلا نع «ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 مث .قّنجلا ٍلْلُحخ نم ٌةَلُح ئسكأف «ضرألا هنع ٌقشنت ْنَم ُلَّوَأ انأ»
 َماقَّملا كلذ ٌموقي ٍقئالخلا نم ذحأ سيل .شرعلا نيمي نع ُموقأ

 . ؟يريغ

 . ' ”حيحص نسح ثثيدح :لاقو يذمرتلا ةاور

 نوتالثلاو يناثلا تيدحلا

 لاف والك يلا لجو نأ ودقه هناا وتقرب قلاع لزب ةةيقق نع

 يضْؤَح ىلإ ُرظنأل هللاو ينإو «مكيلع ديهش انأو ءمكل َطَرَف ينإا

 اذكو .حيحص نسح ثيدح :نيعضوملا يف لاقو (518) )25١548, يذمرتلا ننس )١(
 .الماك سيلو ثيدحلا لوأ وهو )١554(. عماجلا حيحص يف هححص

 نرسح ثيدح :هلوق )5١١( ىذمرتلا نئس ىف وهو .فلؤملا هتجرد دروأ اذكه
 دل ا اعود ةتتلا يف ءاح "5 لاو عماجلا فيعض يف هفعض كلذلو ؛بيرغ

 .ريغصلا عماجلا فيعض يف هنتم يف لماك وهو 0ك. .ئسكأفا

72227 

00 



 اخأ ام هللاو ينإو «ضرألا نئازخ خيتافم كتيطعأ دف ينإو ءنآلا

 .«اهيف اوسنانت نأ ٌفاخأ ْنكلو .«يدعب اوكرشت نأ مكيلع

 0غ
 ملسمو يراخبلا هاور

 نوثاثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 كانك" لاق ءانييففع. هللا ئضر» نزيهع ثم ةللادبع نع

 : وك هللا دو

 «نبللا نم ضيبأ هؤام ءًءاوس هاياوزو .رهش ا يضوحا)

 الف هنم َبِرَش 0 .ءامسلا مونح ةنازئكو .كسملا نم ٌبيطأ ُه هحييرو

 . «ًادبأ أمظي

610 
 ملسمو يراخبلا هاور

 نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا

 : لكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ني

 .«فّوجملا ٌردلا ُبابِق هاتفا ِرَهْنب انأ اذإ «ةنجلا يف ٌُريسأ انأ انيب»

 .(5؟ة5) لئاضفلا باتك «ملسم حيحص 2( ١ ىنعز يزاغملا تاتك 2« يراخبلا حيحص 2

 .(؟؟91؟) لئاضفلا باتك «ملسم حيحص (كمهالو) قافرلا تاتك «يراخبلا حيحص عه

 .زوك ٌممح 000

 . نيحيحصلا نم هحيحصتو (برشي نم#» لصألا ىف دروو

 ايكو



 ةنيط اذإف .كّير كاطعأ يذلا ٌرئوكلا اذه :لاق ؟ليربج اي اذه ام :تلق
 . (رفذأ ٌكسم

 ىف 1
 : يراخبلا هاور

 ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 ؟هتمأو دمحم نيأ :دانم ىدان هقلخ نيب ىضقي نأ هللا دارأ اذإ»

 دل راو «نولرألا نروشألا نهم هالك هنا :لوسوم لاك
 ُهَّمألا هذه تداك :ممألا لوقتو ءانقيرط نع ممألا انل ُجرفُتو «بَّساحُي
 .«اهلك َءايبنأ َنوكت نأ

 )١( قاقرلا باتك ؛يراخبلا حيحص )1881(.
 .(«امئيبا :هيف هلوأو

 يطل فيستا لا لق كضفذلاو
 )5( هدنسم ىف هجرخأ يذلا وهف .يسلايطلا دواد ابأ دوصقملا نأ ودبي ) 0)71١١ءزج وهو

 .ةوعد هلو الإ يبن 0 مل هنإ) :هلوأ ليوط ثيدح نم 0

 .(؟845) هدنسم ىف دمحأ هاور امك )5597(,

 .هققحم هفعضو (؟77548) هدنسم ُ ىلعي وبأ هاورو

 ىلع ىتو دقو دير نب ىلع هيفو دسخاو ىلع وأ هاور :ىنيديفلا ظفاحلا لاقو
 دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر ايي امر هنو كادقسمت ٠١/7/".

 اكن



 نوتالثلاو سداسلا تيدحلا

 : ةلليَع هللا لرد لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره 9 نع

 نم ٌروجي ْنَم لَّوَأ ٌنوكأن «منهج ئئارهظ نيب طارصلا ُبَرْضُيِ»

 ّمهْللا :ٍذئموي لسرلا ُمالكو ؛لسرلا الإ ٍذئموي ملكتي الو ءهتّمأب لسرلا

 ا . همّلَس ْمُلَس

. 00 
 . "لسمو يراخبلا هاور

 نوتالثلاو عباسلا ثيدحلا

 : لاق ٌنِكَع هللا لوو نأ « هنع هللا يضر ةديرب نع

 ٍةرجش نم ضرألا ىلع ام ددع ةمايقلا موي َعفشأ نأ وجرأل ينإ١

 .(«ةرذمو

 00 كيج مامإلا هاور

 دفع هللا لردع نأ «ةنع هللا يضر دعس نع دواد وبأ ىورو

 :لاق

 00 00000 00 ممر يد تلأس يللا

 و .( 1 8؟9) ناميإلا باتك ءملسم حيحص (معك) ناذألا باتك 2« يرابخلا حيححص 00(

 .امهريغ هاور « ليوط ثيدح نم عرج

 .ليئارسإ ىبأ فعضل هدانسإ بيعش خيشلا فعضو :(559917) دمحأ مامإلا دنسم (؟)

 يادوب



 :نيمأل يبر ُتلأسف يسأر عفر مل ءاركش يئبرل ًادجاس ٌتررخف . يتمأ

 0 (يبرل ًادجاس تررخف .رخآلا ٌثلثلا يناطعأف

 نوتالتلاو نماثلا تيدحلا

 لع للا لووعر هلاك 4 لاق هع نأ يقر“ كلا ينس نع

 :لوقأف ؟ثن نأ نم :نزاخلا لوقف .حتفتسأف ٠ .ةنحلا تاب يتنآ»

 .«كلبق ٍدحأل ختفأ ال نأ ُترمأ كب :لوقيف دمحم

 7سم ةاؤز

 حتفأ ال نأ ٌترمأ :لوقيف ٌنزاخلا ُموقيف» :يناربطلل ةياور يفو

 .«كدعب ٍدحأل َّموقأ الو .كلبق ٍدحأل

 نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا

 لاق هلع هللا :لوضو نأ هنعا ةهنا" ضر نسنأ نع

 ءاهفرط ىهتنم دنع اهُوُطَخ .لغبلا نودو رامحلا قوف ةّبادب ُتيِتَأ»

 يف يقهيبلا هاور امك )5١84(. عماجلا فيعض يف هفعضو .(71/70) دواد يبأ ننس )١(
 .(؟ا9/60) ىربكلا نئسلا

 نجلا باك هيلع عحس ا 0
 .(١؟450) ًاضيأ دمحأ دنسم ىف امك ؛«ةنجلا باب» دعب «ةمايقلا موي» هيفو
 وأ وهو «زدعصلا عماجلا نم ةصضصن فلؤملا لقت لقو .1حتفأ دل ترمألا ًاضيأ هيقو

 , هيف ثيدح

 يكن ون



 «تلعفف .لصف 0 :لاقف 0 ا هيلع 00 يعمو 00

 تيلص ؟تيلص 00 :لاقف 00 :لاق مل

 .مالسلا هيلع ىسوم هللا َمّلك ٌتيح ءانيَس روطب

 تيلص ؟تيلص ٠ نيأ يردتأ :لاقف «تيلصف ٠ .لصف ُلزنا :لاق مث

 .مالسلا هيلع ىسيع َدلَو ُتيح محل ِتيبب

 «مالسلا مهيلع ءايبنألا يل عمجف «سدقملا ٍتيب ىلإ ٌتلخد مث

 .مالسلا هيلع ّمدآ اهيف اذإف ءايندلا ءامسلا ىلإ يب َدعص مث

 ىيحيو ىسيع ةلاخلا انبا اهيف اذإف ..ةيناثلا ءامسلا ىلإ يب دعص مث

 .مالسلا هيلع ٌفسوي اهيف اذإف «ةثلاثلا ءامسلا ىلإ يب َدعص مث

 .مالسلا هيلع ٌنوراه اهيف اذإف ؛ةعبارلا ٍءامسلا ىلإ يب دعص مث

 .مالسلا هيلع ٌسيردإ اهيف اذإف ؛ةسماخلا ءامسلا ىلإ يب ّدعص مث

 . مالسلا هيلع ىسوم اهيف اذإف .«ةسداسلا ءامسلا ىلإ يب دعص مث

  يتشللا ةودمن انيتأف ”تاراتسا عبس قوف ىلإ ني

 تاراعبلا تفاح بي ينإ : يل ليقف دهان ٌتررخف «ةبابض ينتيشغف

 تنأ اهب مقف :«ةالص َنيسمخ كتمأ ىلَعو كيلع ُتضرف ضرألاو

 ىلع تيتأ مث ءءيش نع ينلأسي ملف ؛ميهاربإ ىلإ ُتعجرف .كتمأو
 اي ا كب لالا . و 00

> 



 .ًارشع ىنع فّمخف .ىبر ىلإ ُتعجرف .فيفختلا ُهلأساف

 .تاولص سمخ ىلإ ْثْدُر مث

 ىنب ىلع ضرَف هنإف .فيفختلا هلأساف كبر ىلإ غجراف :لاق

 موي ينإ :لاقف ٌفيفختلا ةتلأسف ءٌلجو رع يبر ىلإ ٌتعجرف
 ءةالص ّنيسمخ كتمأ ىلعو كيلع ٌتضرف ضرألاو ٍتاوامسلا ٌُتقلخ

 هيلع ىسوم ىلإ ُتعجرف ءيّرِص لجو رع هللا نم اهنأ ٌتفرعف
 ملف .متح :لوقي ءيرص هللا نم اهنأ ٌتفرعف . عجرا :لاقف ؛ مالسلا

 . عجرأ

 7 اعلا ناو

 د ملسمو يراخبلا هاورو

 هيلع قلع )١4(. ىئاسنلا نئس فيعض .ركنم :يىنابلألا لاقو «(580) يئاسنلا نئس )١(
 0 و م نأو ند يرحل ود اكل نيس نصب جلد شيواشلا

 ىلإ ةالصلا هنع تففخ نأ دعب هبر ىلإ عجر ِخكَي هنأ ىوس ءاهيف ةراكن ال ةحيحص

 نم ايحتسا لب .ءسمخلا دعب دعي مل ِخِلك هنأ هيف دراولا حيحصلا فالخ وهو ؛.سمخ

 .:ةددتلاةرثك

 ,(98810/) راصنألا بقانم باتكو «(7509) قلخلا ءدب باتك «يراخبلا حيحص (؟0)

 )١515(. ناميإلا باتك .ملسم حيحص

 .لوألا نع ينغي ام نيذه يفو
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 ل ما ل ويسز لاق ةوناق عب دش يضر ةريزع نبأ نع

 هللا ممجي ؟كلذ م مم نوردت له «ةمايقلا م موي سانلا ديس نأ

 ؛يعادلا ٌمهعمسُيو ءرظانلا مهرصبيف ءدحاو ٍديعص يف َنيرخآلاو َنيلوألا

 ال ام بركلاو ّمغلا نم ّسانلا ُغلبيف ؛«سانلا مجامج نم ٌسمشلا وندتو

 ام نورت الأ ؟هيف متنأ د الأ : سانلا لوقف .نولمتحتي الو َنوقيطُي

 ؟مكّبر ىلإ ينعي 0 ا ! َنورظنت الأ .مخفلبا لق

 . مدآ مكوبأ :ضعبل ضعبل سانلا ٌضعب لوقيف

 .هديب هللا كقلخ ةردكبلا' بأ كنا ما :نولوقيف ُهنوتأيف
 خفنو

 0 ءةنجلا كنكسأو «كل اودحسف ًةكئالملا َرمأو ءهحور نم كيف

 0 :لاقف ؟انغلب امو هيف ٌنحن ام ىرت الأ ؟كبر ىلإ

نع يناهن ٠ .هلثم هذعب ّبضغي نلو .هلثم ُهَلبق ٍْبَضْعَي مل
 هتيصعف ةرحشلا 

 . حن ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا . يسفن ءيسفن (« يسفن

 لها نلإ تي لسرلا لأ تنا عوني“ :نولوقيف ًاحون َنونأيف

رت الأ ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ ءًاروكش ًادبع هللا َكاَّمس دقو «ضرألا
 ىلإ ى

 مل ابضغ ٌمويلا َبِضُغ ير نإ : : لوقيف ؟كبر ىلإ انل ُعْفشت الأ ءانغلب ام

ل تناك دق هنإو ,هلثم هذعب َبَضْعَي نلو هلثم ُهَلبق ْبَضْعَي
 اهب توعد ةوعد ي

  ميهاربإ ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا . يسفن «يسفن «يسفن .يموق ىَلَع

 غفشا ءضرألا لهأ نم ةليلخو هللا ئبن تنأ : : نولوقيف ميهاربإ َنوتأيف

بِضْغ ير نإ : | :مهل لوقيف ؟هيف نحن ام ىرت الآ كير ىلإ انل
 مل ًابَضَع مويلا ٌ

ابذك ثالث ُتبذك ُثنك ينإو «هلثم ُهَدعِب َبَضْفَي نلو «هلثم ُهَلبت ُتَضَْي
 «ت

 . ىسوم ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا . يسفن «يسفن «يسفن .اهركذف

 هللا كلّضف .هللا لوسر تنأ .ىسوم اي :نولوقيف ىسوم َنوتأيف

 . كبر ىلإ انل عفشا ؟هيف نحن ام ىرت الأ «ءسانلا ىَّلَع همالكبو هتلاسرب

 10و



 َبَضْعَي نلو .هلثم هلبق ْبَضْعَي مل ًابَضَع ميلا بضع يْبر نإ :لوقيف
 . يسفن ءيسفن ٠ يسفن .اهلتقب رمؤأ مل ًاسفن ُتلتق دق ينإو .هلثم ُهَدعب
 . ىسيع ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا

 اهاقلأ ةتملكو .هللا ٌلوسر ٌتنأ .ىسيع اي :نولوقيف ىسيع َنوتأيف
 نحن ام ىلإ ىرت الأ .دهملا يف ٌسانلا َتملكو ءهنم خورو ميرم ىلإ
 ًابَضَع ُمويلا بِضْع دق يْبر نإ :ىسيع لوقيف .كّبر ىلإ انل غفشا ؟هيف
 .يسفن .ًابنذ ركذي ملو .هلثم ُهَدعِب بَضْعَي نلو .هلثم ُهلبق ْبْضْعَي مل
 .دمحم ىلإ اوبهذا .يريغ ىلإ اوبهذا .يسفن .يسفن

 متاخو هللا لوسر ّتنأ ءدمحم اي :نولوقيف لي ًادمحم َنوتأيف
 نحن ام ىرت الأ ءرَّخأت امو كبنذ نم َمّدقت ام كل هللا ٌرفغ دقو .ءايبنألا
 . كبر ىلإ انل عفشا ؟هيف

 هللا ختفي مث .يّبر ىلإ ًادجاس ُعقأف ءشرعلا تحت ينآف «ٌقلطنأف
 مث ؛يلبق ٍدحأ ىلع ةختفي مل ًائيش هيلع ءانثلا نسُحو هدماحم نم يلع
 . عّمشُت غفشاو هَطْعُت لس .كسأر عفرا ءدمحم اي :لاقُي

 اي :لاقيق تراي يتمأ ءتراي يتمأ :لوقأف يسأر ٌعفرأف
 باوبأ نم نميألا بابلا نم هيلع باسح ال ْنَم َكِتمأ نم لخذأ .دمحم
 يسفن يذلاو .باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا ًءاكرش مهو ءةنجلا
 وأ ءّرجهو ةكم نيب امكل ٍةنجلا عيراصم نم ٍنيعارضملا نيب نإ هديب
 .(ىرصُبو ةكم نيب امك

 لا ماو

 )١188(. ناميإلا باتك «ملسم مي ,(1/1 ريسفتلا باتك .ىراخبلا عم 2000

 .رصعنو ١ نيحيحصلا يش وه ام نيبو فلؤملا هذروأ ام نيب ظافلأ فاالتخا دجوي :تلق

 يناربطلاو فنصملا يف ةبيش يأ نبا هاور امك ءهنع هللا يضر ناملس ةياور نم هتاملك

 تت ج



 يناثلا باتكلا
 ةمايقلا موي ٍةْيَي هتعافش يف اثيدح نوعبرأ





 لبس دمحم انديس 9 ُمالّسلاو ٌةالَصلاو «نيملاعلا بتر هلل نوح

 :لعب امأ :ةيعمجأ هبحصو هلآ ىَلَعَو (قيلسرملا

 ءلئاضف نم اهبساني امو لَو هتعافش يف ًاثيدح َنوعبرأ هذهف
 عم انه اهلقنأ انأ اهو «قحلا دهاوش» يباتك يف اهّثركذ «ةيورخألا

 يه لَك ّيبنلاب ةمايقلا موي سانلا ٌةئاغتسا تناك امل :لوقأف ءاهتمُدقم

 ىلع هلك ّيبنلا لضف ٍروهظلو ءِذئتقو مهبرك ٍةَدْشل ؛تاثاغتسالا َعظعأ
 ةثاغتسالا زاوج ىلع كلذ ةلالدو 0 قتالخلاو: + ةيلسوملا تادف

 ةيويندلا هتايح يف اهعوقول .'''اضي اكتمل دعي اهعفتو اهنسحو هب

 امها تكدس انيندن ال عماكم ةعافشلا ثيداجلأ دكذ تنسان. +ةيورخألاو

 00 ملف ىلاعت هللا دنع مهل اوعفشيل ٍلسرلا ٍتاداس ىلإ سانلا

 وفص ء«عيفرلا ماعلا يذ ءعيفشلا ب بيبحلا مهدّيس 0 مهولاحأو

 0 هليلخو .مظعألا هبيبح هللا ىلإ هللا كينغ ٌبحأو اصر

 .ها .اهريغو حاحصلا يف أَدج ٌةريثك عونلا اذه نم ُثيداحألاو

 .هناحبس وه الإ ٌراض الو عفان الو «ثيغملا وهف ءهناحبس هللاب الإ ةثاغتسا ال )١(

 يككت»ول



 .ةريثك ةعافشلا يف ٌثيداحألاو :«ماقسلا ءافش» يف يكبسلا لاقو

 ٌتاياورلا هيف ثكرتشا ام انه رتاوتلاب ينعأو هرتاوتلا ٌعلبم ٌعلبي اهعومجمو
 يف رتاوتلا نم ٌعونلا اذهو .هصوصخب اهنم ًادحاو ًأظفل ال .ةعافشلا نع

 .ها .زيزعف صوصخم ٍثيدح ٍظفل يف ٌُرتاوتلا امأو «ريثك َةّنسلا

 هلئاضفو هتعافش ثيداحأ نم انه ٌممجأ نأ ٌثرتخا دقو

 بيغرتلاو» «ضايع يضاقلل «ءافشلا» نم ًاثيدح نيعبرأ هِي ةيورخألا
 ةاكشملاو « يكبسلا ءامؤلل «ماقسلا ءافش»و «يرذنملا ظفاحلل «بيهرتلاو

 .ينالطسقلا مامإلل «ةيندللا بهاوملا»و .يزيربتلا نيدلا يلول "حيباصملا

 .يطويسلا ظفاحلل «هليذو ريغصلا عماجلا»و

 ةمايقلا موي سانلا ةثاغتساب اهنم حّرصملا ُثيدحلا ناك نإو يهو

 ٌثتيدحلا وه لَك هيلإ ةعافشلا مهّدرو ءمهب مهعافشتساو «َنييبنلاب
 .هفرش ميظع ىَلَع ًاضيأ ٌةلالدلا اهيف ثيداحألا يقاب نأ الإ «لوألا

 َنييبنلا نم دحأ هيف هكراشي مل امب بقانملاو لئاضفلا نم هصاصتخاو

 ذإ هيلع هناسحإو ىلاعت هللا لضف نم ؛«نيعمجأ قئالخلاو «نيلسرملاو

 .هيلإ هوجولا لك نم مهُبحأو .هل ًةيدوبع مهصلخأ وه

 :لوقأن ثيداحألا يف ٌعرشأ انأ اهو

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هللا عمجي ؟كلذ مم َنوردت له .ةمايقلا موي سانلا ديس انأ»

 .يعادلا مهعمسُيو ٌرظانلا مهرصبُيف .دحاو ديعص يف نيرخآلاو َنيلوألا

 ال ام بركلاو ٌمغلا نم ٌسانلا غلبيف .سانلا مجامج نم ٌسمشلا وندتو

>» 



 الأ هند عنا ام ىلإ ةوزت' الا < نيانلا لوقف وليست الو ةؤقيطي

 ؟مكبر 000 الأ ؟مكغلب ام نورت

 .مدآ مكوبأ : ضعبل ل سائلا ضعب لوقيف

 حفنو ؛هديب هللا كقلخ ءرشبلا وبأ تنأ ءمدآ اي :نولوقيف ُنوتأيف

 عفشت الأ «ةنجلا كنكسأو .كل اودجسف ةكئالملا ٌرمأو ءهحور نم كيف

 بضع يبر نإ :لاقف ؟انّعَْلِب امو هيف نحن ام ىرت الأ ؟كبر ىلإ انل

 نع يناهن هنإو «هلثم ٌهَدعب ٌبضفي الو «هلثم هلبق ُبضغي مل ًابضغ مويلا
 ىلإ اوبهذا «ءيريغ ىلإ اوبهذا .يسفن .يسفن .يسفن .هتيصعف ةرجشلا

 لها ىلإ فَعب ”لسرلا لوا كذآ: عون“ اب :ةولوقيد اهون قوتنا
 الأ ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ ءًاروكش ًادبع هللا كاّمس دقو «ضرألا

 َمويلا ٍبِضْغ يبر نإ :لوقيف ؟كبر ىلإ انل ٌعفشت الأ ؟انغلب ام ىلإ ىرت

 يل ثناك دق هنإو .هلثم ُهَدعب ٌُبضغي الو .هلثم هلبق ُبضغي مل ًابضغ
 «يريغ ىلإ اوبهذا .يسفن ءيسفن «يسفن .يموق ىلَع اهب توعد ٌةوعد
 . ميهاربإ ىلإ اوبهذا

 «ضرألا لهأ نم ةليلخو هللا ئبن تنأ :نولوقيف َميهاربإ نوتأيف

 َبِضُغ يبر نإ :مهل لوقيف ؟هيف نحن ام ىرت الأ «كبر ىلإ انل غفشا

 نك ناو دلك نع فو كلو .هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ َمويلا

 50 .يسفن «يسفن ءيسفن .اهركذف .ءتابّذَك َتالث ُتبذك

 . ىسوم ىلإ اوبهذا «يريغ

 هللا َكلّضف .هللا لوسر َتنأ ,ءىسوم اي :نولوقيف ىسوم َنونأيف
 . كّبر ىلإ انل عفشا ؟هيف نحن ام ىرت الأ .سانلا ىلع همالكبو هتلاسرب

 ٌبْضْغَي نلو «هلثم ُهَلِبق بضغي مل ًابضغ ٌمويلا َبْضَغ يبر َّنإ :لوقيف

 يكون



 . سنن نفت 6 يسفن .اهلتقب زمؤأ مل ًاسفن ُتلتق دق ينإو .هلثم ُهَدعِب
 .ىسيع ىلإ اوبهذا «يريغ ىلإ اوبهذا

 اهاقلأ ةتملكو هللا لعل تنأ «ىسيع اي :نولوقيف ىسيع َنوتأيف

 ا 2 5 يف سانلا تملكو فهنم ٌحورو 000

 1 . يسفن ١ يسفن ف دل ل ل ورا دوج لن كحل

 .دمحم ىلإ اوبهذا ,«يريغ ىلإ اوبهذا . ًابنذ ركذي

 متاخو هللا لوز تنأ ءدمحم اي :نولوقيف دلي ًادمحم َنوتأيف

 نحن ام ىرت الأ 00 ل ءايبنألا

 . كبر ىلإ انل غفشا ؟هيف

 ىلع هللا ختفي مث ؛يبرل ًادجاس عقأف شرعلا تحت ينآف ٠ .قلطنأف
 :لاقُي مث .يلبق ٍدحأ ىَلَع ةختفي مل ائيش هيلع ءانثلا ٍنْسَحَو هدماحم نم

 . ْعَفَشُ ْعَمْشاَو طع ل كليجا عفرا ( دمحم اي

 اي :لاقُيف .تر اي ىتمأ ءتر اي ىتمأ :لوقأف .«يسأر ُعفرأف

 .باوبألا نم كلذ ىوس اميف سانلا ًءاكرش مهو .ةنحلا

 نيب امكل ةنحلا عيراصم نك نيعارصملا ا ؤإ هديب يسفن يذلاو

 .(ىَّرّضبو ةكم نيب ب امك وأ ٌرحَهو ةكم

: 000 
 : ملسمو يراخبلا هاور

 مدا لاؤس مهماهلإ امأو (ماقسلا ءافش) يف يكبسلا مامإلا لاق

 . كانه هشماهو هجيرخت رظني 1١(« ص) قباسلا ثيدحلا هسفن وه ()
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 لاؤس ءادتبالا يف اومَهْلُي ملو مهيلع هذاسو هنان تارت دخن كو

 هولأس ول مهنأ  ملعأ ىلاعت هللاو هيف ٌةمكحلاف هلك دمحم انين

 ذإو ءاذه ىلَع ُردقي ُهَريغ نأ لمتحي :لئاق َلوقي نأ نكمأل ةادتبا

 هللا لسر نم ِكَي هريغ اولأسو ءداشرتسالاو ٍلاؤسلا ين ديلا :اولذي

 حصنلا يف ادي قولا ملو ءاوعنتماف مزعلا يلوأو هئايفصأو ىلاعت

 كلا ةنعلا ادعت ؛هب مهضرغ لصحو هيلإ اوهتناف «داشرإلاو

 هسباو هلالدإ مظعو «هبرق ٍلامكو «هتلزنم عافتراو دلع هتبترم ةياهنب

 ّقحو ؛ةكئالملاو َنييمدآلا لسرلا نم َنيقولخملا عيمج نع ا

 نع هيرا لإ قا :«ممألا ليم نوكيا نأ ماقملا اذه بحاصل

 : مدنقلا ىلع سأرلا

 مويلا كلذ يف ءايبنألا ىلإ سانلا -ءاجتلا يفو :هللا همحر لاق

 بنذم لك تاو ةرخ لاو انندلا يف مهب لسوتلا ىَلَع ليلد لذأ

 ركب هل ذعر ءهنم هيلإ برقأ وه نمب لجو ّرع هللا ىلإ ٌلسوتي

 . دحأ

 ظه وكبسلا مالك ىهتنا

 يضاقلا لاق :«بهاوملا» ىّلَع هحرش يف يناقرزلا ٌمامإلا لاق

عافشلا بحاص نأ اوملع مهنأ لمتحي : ضايع
 .ًانيعم يي دمحم ة

ا يلع رحال ىلع مهنم دحاو نك ةلاخإ نْوكَو
 كلذ يف ةعافشلا | جيردتل

 ءيجملاب هيمشلا م اقر ؛ ميظعلا ماقجلا كلذ يف هفرشل ًاراهظإ هيلإ

 لوما قار ثاحصأو :ليسرلا ا مهنأل ءايبنألا يفاب نود مهيلإ

 ميهاربإو يناثلا بألا حونو ؛ عيمجلا دلو َمدآ ل عم .ةليوط ادد اهب

هأ عيمج دنع هيلع ءانثلا نا عمجم
 «هذعب ءاشنألا 0 وهو «نايدألا ل

 )١( ءاملعلا نيب فالتخا لحم هلك هتوم دعب هب لسوتلا .
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 هنيبو هنيب سيل هنأل ىسيعو «ىفطصملا دعب ًاعابتأ ءايبنألا ُر؛كأ ىسومو
 ةلهو ٍلوأ نم هيلإ ةيجملا اومَهْلُي ملو .ِةِلكك هتمأ نم هنألو يبن

 .هفرشو ِهلضف ٍراهظإل

 فور نيلئاسلا" نك نأ كتف الو هب نسخت نلاا يتعب ةطئاعتلا» لاق
 عمو قلك هب ا كلذ نأ ٌفرعو ءايندلا ق ثيدحلا اذه ٌعمس ْنَم
 ةمكحلل كلذ مهاسنأ هللا نأكو .مهنم رخأ ةهلاؤ 5 فحتشسمي الفا كلد
 .ةروكذملا

 .يناقرزلا ةرابع تهتنا

 خيشلا لاق :«رهاوجلاو تيقاويلا» هباتك يف ينارعشلا ُمامإلا لاقو
 لوو 0 لوأ ُهنأب ِِلك انربخأ امنإو :هنع هللا يضر نيدلا ييحم
 هلت : ىلإ باهذلاب لصاحلا بعتلا نم حيرتسنل ؛انيلع ًةقفش عّمشم

 لكي ةارأف «يسنا قلل !!لوقي مهتم لكو ءميظعلا مويلا كللذا يف يبن
 لكَ ةتبون يتأت ىتح َنيحيرتسم انناكم يف ٌربصنل ةمايقلا موي هماقمب انمالعإ
 ُهَعلِب وأ ,ثيدحلا اذه ُهغلبي مل نم ٌلكف .«اهل انأ ءاهل انأ» :لوقيو
 تا تت“ كحل, ربل ىلإ ةباهذو ةنعت خرم دري 3 ةيبسلو
 نع ةتقفش ٌرثكأ ام ملسو هيلع هللا ىلصف ؛ةمايقلا موي ىلإ هعم مادو
 .ةمألا

 ٍدلو ديس ينوكب رختفأ ال :يأ ارخف الو» ثيدحلا يف لاق امنإو

 موي لا كلذب ٌتدصق امنإو 0

 5 رع هللا نم يل تب : ٍ ا ل و هللا اننا دع .ةمايقلا
 .حيحص ضرغل الإ ُهَسفن لف ىكز امف : .عفشم لوأو

 .اهفورحب ينارعشلا مامإلا ةرابع تهتنا

 صصص
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 :للكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 انأو ءاودَفَو اذإ 00- انأو ءاوثعُي اذإ ًاجورخ سانلا لوأ ان انأ»

 ىلع َمدآ دلو ُمركأ ان و ١ يديب ذئموي دمحلا ًءاول ءاوُسيأ اذإ مرد

 .ارخف الو يبر

 فوفو فلوو

 وا هللا كلوسيو هلاك لاق ريع هللا يضر 0 نع

 . (ةّنحلا تاب ْعَرْفَي ْنَم لوأ ان انأو  ةمايقلا م موي ًاعبت م : ءايبنألا ٌرثكأ ان

 0 هاو

 : و هنلا لوس لاق" لاق هع هنا يضر سنأ نع

 هفعضو را ظفلب (:م) ًاضيأ يمرادلا نكس ىف وهو 000 .89) 0 فيعض

 .(991/195) ناميإلا باتك ءملسم حيحص (؟)
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 ُتْفّدَُص ام ِءايبنألا نم ئبن ُقَّدَصُي مل ءةنجلا يف عيفش لوأ انأ»
 .(دحاو لجر الإ هتمأ نم ُهَقَدَصُب ام ًايبن ءايبنألا نم نإو

 0 لا هاور

 سفاخلا ةيدحلا

 : هيلع هّللأ لاوشلو لاق : لاق هلع هّللأ يضر ةريره سى نع

 مث ةّنجلا ٍلَلُخ نم َةَلُح ئسكأف ةهنع ضرألا شنت نم لوأ انأ»

 ماقملا كلذ ُموقي ٍقئالخلا نم ٌدحأ سيل .شرعلا نيمي نع موقأ
 .2(يريغ

 سداسلا ثيدحلا

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 .؛اهُعِقْمَتَأَف ةّنجلا باب ةَقْلَحِب ُدخأي ْنَم لوأ انأا

 )735/1١95"(. ناميإلا باتك ءملسم حيحص كلل

 )11١(. عماجلا فيعض

 ا 00 للح نم ةلح ىسكأف# :يذمرتلا كنس هتياذن تءاحو «ريغصلا عماجلا نم هظفلو



 . '"”يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور

 نينط نم ّنسحأ ُناذآلا عمست ملف ؛ةنجلا باب قدي ْنَم ُلوأ انأ»
 ْ . «عيراصملا كلت ىلع قّلجلا

 ل مل 020

 نماثلا ثيدحلا ]

 : هِيَ هللا لوسر لاق كاف ةنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 لوأو ءربقلا هنع ُقشني نم ُلوأو «ةمايقلا موي ّمدآ دلو ٌدّيس انأ»

 .«عّفشم لدا . عفاش

 نئس (...رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» :هلوأ ءليوط ثيدح نم ءزج )١(

 :هيف هصنو ءحيحص نسح ثيدح :لاقو )١48”( نآرقلا ريسفت باتك «يذمرتلا

 .اهكّرحأ :يأ «اهعقعقأف ةنجلا باب ةقلحب ذخآف»

 ةمايقلا موي لوطي» :هلوأ «ءثيدح نم ءزج ًاضيأ (15515) هدنسم يف دمحأ دنع وهو

 .2.. .بابلا ةقلحب ذخاف ةنجلا باب يتاف» :هيفو 2«. ..سانلا ىلع

 )١4315(. مماجلا حيحص يف هححص دقو

 )١189(. اضيأ هححص يذلا ريغصلا عماجلا نم ثيدحلا ّصن فلؤملا ذخأ دقو

 .(١"١1؟) ريغصلا عماجلا فيعض .فيعض وهو (؟)

 ايتو



 (1١0 5 ع

 هريره يبا نع دواد وباو ملسم هاور

 عساتلا تيدحلا

 الو دمحلا اول يديبو ءرخف الو ةمايقلا موي َمدآ دلو لكل انأ»

 لوأ انو .يئاول تحت الإ .هاوس نمف مدآ .ٍذئموي يبن نم امو ءرخف

 .ارخف الو عفشم لوأو ما

 "”هجام نباو «يذمرتلاو ءدمحأ مامإلا هاور

 رشاعلا تندحلا

 : هلع هللا لونا :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 انأو ءرخف الو َنيِيبنلا ُمتاخ انأو ءرخف الو َنيلَسرملا ٌدئاق انأ)

 .ارخف الو عفشمو عفاش لوأ

 ””يمرادلا هاور

 عماجلا حيحص :(4519) دواد يبأ ننس :(؟718) لئاضفلا باتك ءملسم حيحص )١(

 )١4517(. ريغصلا

 )١558(. هحيحص يف هححصو «ريغصلا عماجلا نم هلقث (0)

 هنئس يف هجام نبا هاور ام ىلإ برقأ - «قرط ةدع نم ٍظافلأ عمج هنأ ودبيو

 ىلع هدانسإ ححص يذلا (5498) نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلاو :(04)

 :يلسم“ ظرتلا

 ,(9”7”ص) يف هجيرخت قبس ءافيعض ثيدح مف

 يكس وب



 رشع يداحلا ثيدحلا

 : كو هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر بعك نب يبأ نع

 مهتعافش ٌبحاصو مهبيطخو َنيِيبنلا ٌمامإ ٌتنك ةمايقلا ٌموي ناك اذإ»

 .(ارخف ريغ

 نك

 رشع يناثلا ثيدحلا

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 الو ةمايقلا م موب ٍدمحلا ٍءاول لماح انأو ءرخف الو هللا ُبيبح انأ»

 هكر نم لوأو .رخف الو ٍةمايقلا موي عّفشم لوأو عفاش لوأ انأو ءرخف

 ءرخف الو نينمؤملا ًءارقف يعمو اهينلخديف يل هللا حتفيف «ةنحلا ٌّقلِح

 .ارخف الو نيرخآلاو َنيلوألا مركأ انأو

 ”يدموتلا ةاوؤ 0)

 يف  كلذك  هنسحو .نسح ثيدح :لاقو م1 بقانملا باتك «يذمرتلا ننس 2غ(

 .(ا/81) ريغصلا عماجلا حيحص

 . يبهذلا هقئاوو ءهححصو (593569)و «هيلاتو )515٠(2 كردتسملا ىف مكاحلا هآور دقو

 .نورخآ هاورو

 .("١ص) يف هجيرخت قبس ءافيعض ثيدح (؟)

 يىدتحو



 رشع ثلاثلا ثيدحلا

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 ْنَم ًةنجلا لخذأ ءٌبر اي :تلقف ُتْعْفُش ةمايقلا موي ناك اذإ»

 يف ناك ْنَم ةنجلا لخذأ :لوقأ مث َنولُْحْدَيِف .ةلَدْرَخ هبلق يف [ناك]

 . 1ءيش ىندأ هبلق

 , 7 راخبلا هاور

 رشع قئارلا تندخلا

 ينوسكيو 0 انأ 0 :ةمايقلا م موي 5 ُثَعْنُيا

 كلذف .لوقأ نأ هللا انك اما لوقأف يل ل ُنْذْؤُي مث .ءارضخ َةَّلُح يب

 (دومحملا ماقملا

 دمحأ هاور

 : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

00 

 , هلم نيتفوقعملا نيب ب امو ,(اله١٠و) ديحوتلا باتك .قراعلا حيحص )0غ(

 . هدانسإ اسيعش خيشلا ححصو (1ممكذر) دمحأ دنسم (90)

 ةقفاوو وحيا طرش ىلع هداتسإ عسب ممممد كزدتعملا ىف مكاحلا هأور اذكو

 .نورخآ هاورو .٠ . .يبهذلا

 نكن



 ؟تنأ نم : نزاخلا لو , ختفتسأف .ةمايقلا م موي ةنحلا تاب يتآ

 .«كلبق دحأل حتفأ ال نأ ُترمأ كب :لوقيف .دمحم :لوقأف

 رشم سد اسلا :كتيدحتلا

 : ِدَِكَع هّللا 0 لاق * لاق هنع هللا يضر ةريره نأ نع

 هيلع ّنمآ ُةلثم ام ٍتايآلا نم ىطعأ دق الإ ئبن نم ءايبنألا نم ام»

 نوكأ نأ وجرأف ىلإ هللا ىحوأ ايحو تثيتتوأ ىذلا ناك امنإو .رشبلا

 . «ةمايقلا موي ًاعبات مهرثكأ

 5 لي يراخبلا هاآور

 رع ضباشلا ثيدعتلا

 :ِكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع

ريسم بعرلاب ُترِصُن :يلبق دحأ ْنْهَطْعُي مل ًاسمخ ُتيطعأ»
 ة

 ُهْنَكردأ ٍيتمأ نم لجر امّيأن ًاروهطو ًادجْسُم ضرألا يل ثلعجو همك

 . يلبق دحأل لَك ملو :مناغملا يل فل او .ٌلصيلف ٌةالصلا
 ٌتيطعأو

 11850 ناينألا :غيانك هلت حيحص )498١(: نآرقلا لئاضف باتك «يراخبلا حيحص (؟)

 .هل ظفللاو
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 . «ةماع سانلا ىلإ ُتثعُبو ,ةّصاخ هموق ىلإ ْتعبُي ئبنلا ناكو «ةعافشلا

 سب يراخبلا هاور

 رشع نماثلا ثيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 اند اذإ ىتح .ءجرخف كلك هللا لوسر باحصأ نم سان ٌسلج
 ءاليلخ َميهاربإ ذختا هللا نإ :مهضعب لاق .ءنوركاذتي مهعمس مهنم

 هللا ةيلك يىتيعم + كل لاق املك كلا ةنهلك قيسوف رعا' لاقو
 .هللا ُةافطصا ٌمدآ :رخآ لاقو ءهحورو

 : لاقو دلك هللا لون عيبلغ حرخف

 «كلذك وهو هللا ليلخ َميهاربإ َّنأ مكَبَجَعو مكمالك ُتعمس دق»
 َمدآو .كلذك وهو ةتملكو ةحور ىسيعو .كلذك وهو هللا يجن ىسومو

 ءاول ٌلماح انأو .ءرخف الو هللا ّبيبح انأو الأ .كلذك وهو هللا ُهافطصا
 لوأو عفاش لوأ انأو ءرخف الو [هنود نمف ُمدآ هتحت] ةمايقلا ٌموي ٍدمحلا

 هللا ُحتفيف .ةنجلا َقَلِح َكّرحُب نم لوأ انأو ءرخف الو ٍةمايقلا موي عْفَشُم

 َنيلوألا ٌمركأ انأو ءرخف الو َنينمؤملا ًءارقف يعمو اهينّلِخدِيَف يل
 .ارخف الو هللا ىلَع ّنيرخآلاو

( . 0 
 7 يمرادلاو يذمرتلا هاور

 )1١( دجاسملا باتك ؛ملسم حيحص :(5958) مميتلا باتك «يراخبلا حيحص )9851(,

 ...ةريره يبأ ةياور نم حيحص هنأو .(؟ا١رص) ىف هجيرخت قرس ءفيعض ثيدح 2

 اكو



 رشعا عمتاتلا تحللا

 : دلك هلا: لوسو لاك : لاق هنع هللا يضر سيق نب ورمع نع

 ًالوق لئاق ا زإو ءةمايقلا م موي َنوقباسلا نحنو «نورخآلا نحنا

 هللا ُبيبح .انأو هللا ىفص ىسومو ءهللا ليلخ ميهاربإ :رخف ٌريغ

 نم مهراجأو يتمأ يف ة يندعو هللا نإو .ةمايقلا مم موي دمحلا ًءاول يعمو

 ىلع مهعمجي الو هزيم ميهلصاتمالو ,''”ةنّسب مهّمعي ال : ثالث

 . «ةلالض

 نورشعلا تيدحلا

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 انأو ءاودفَو اذإ مهدئاق انأو ءاوثعُب اذإ ًاجورخ سانلا لوأ انأ»

 اوسيأ اذإ مهرشبم انأو ءاوسبخ اذإ مهعفشتسم انأو ءاوتصنأ اذإ مهبيطخ

 فوظت « يبر ىَلَع َمدآ دلو ُمركأ انأو .«يديب ردو خيتافملاو .ةماركلا

 . «روثنم ٌؤلؤل وأ نونكم ضِئَب مهنأك مداخ فلأ يلع

00 
 يمرادلاو يذمرتلا هاور

 . .نيتلع هيف نأو :(*”ص) يف هجيرخت قبس (6)

 ياتو



 نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 . «ةليسولا ىل هللا اولس»

 .ةنجلا ىف ةجرد ىلعأ» :لاق ؟ةليسولا امو هللا لوسر اي :اولاق

 .اوه انأ ّنوكأ نأ وجرأو .دحاو 5 الإ اهلاني ال

-0 00 
 5 يذمرتلا هاور

 نورشعلاو يناثلا تيدحلا

 :لاق هنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع

 1 ا (5) ص0 2 8 000 1
 ءاهّيبن ْعَبْنَت ةمأ لك .' اثج ةمايقلا موي نوريصي سانلا نإ

 ىلإ ةعافشلا ّيهتنت ىتح ءانل عفشا ُنالف اي ءانل عفشا ٌنالف اي :نولوقي
 . ””دومحملا ّماقملا هللا ُهثعبي موي كلذف هي ئيبنلا

 ىف ٌيراخبلا اور ٌثيدحلا اذهو :«ءافشلا حرش» يف باهشلا لاق

 ُمكح هلف .هيف يأرلل َلاجم ال امم ُهلثمو ءرمع نبا ىّلَع ًافوقوم ريسفتلا

 .(9575) ريغصلا عماجلا حيحص يف

 ىنعمب «ّيثج» ىورتو .«ةعامج» ىنعمب وهو .حيحصلا نم همسرو ءاىّنجا» لصألا ىف (؟)

 "1 يرابلا حتف ىف هاكح . هيتبكر ىلع سلجي

 يف سيلو )١9198(. ريغصلا عماجلا ميحص :(4ا9/148) ريسفتلا باتك ؛«يراخبلا حيحص ()

 ."انل» يناثلا يف سيلو .«عفشا نالف ايا راركت لوألا

2 



 نورشعلاو تلاتلا تيدحلا

 : لك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 3 و 2 - م

 .هتمأل اهاعد دق ةوعد يبن لكل :لاق وأ ''”الاؤس أس ئبن لك»

 . «يتمأل ةعافش يتوعد تأبتخا ينإو

 . لكم يراخبلا هاور

 نورشعلاو عبارلا تيدحلا

 دل هللا لوجو: لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةبيبح مأ نع

 «ضعب ةءامد مهضعب ِكفسو يدعب نم يتمأ ىقلت ام "”ُتْيِرَأ»

 .مهلبق ممألا يف قبس امك لجو ّرع هللا نم كلذ ّقبسو :«يننزحأن

 .«لعفف «ةمايقلا موي ةعافش مهيف ينيلوُي نأ ُهتلأسف

 .“*”هدانسإ حححصو ثعبلا يف يقهيبلا هاور

 نم (4١هرال) هلْؤُس' ةميق ةعبط يهو (ه18١) ةنس ةرماعلا ةعابطلا راد ةعبط يف )١(

 . يراخبلا حيحص

 )٠٠١( ملسم حيحص .(57508) تاوعدلا باتك نم لوألا ثيدحلا «يراخبلا حيحص (؟0)

 يتوعد تأبتخا ينإو .هتمأل اهاعد ةوعد يبن لكل» :هيف هظفلو .ناميإلا باتك نم

 ْ ْ ْ . ةةمايقلا موي ينمأل ةعافش
 .ىرخا تاياور ثيدحللو

 .«تيأرأ» لصألا ىف (0)
 1 ثنبلا» ىف هدا ومالا( يفرق: نيظرتلا نم هين دكت هلكفلا (4)

 هقفاوو ؛نيخيشلا طرش ىلع هدانسإ ححصو (؟؟9) كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 ؛دورخا هاورو ؛هدانسإ بيعش خيشلا ححصو (؟1/460) دنسملا يف دمحأو ؛يبهذلا

 .(418) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو
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 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 : هلع هللا 0 لاق :لاق امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع

 ثلسرأف 11 أ ؛يلبق دحأ وطنا ايادع كلا ٌتيطعأ دقلا

 ٌتْرِصُنو .هموق 00 لَسْرُي امن :إ يلبق ْنَم ناكو َةّماع مهلك سانلا ىلإ
 ةلخاو .هنم َءىلَمل رهش ريتش هّئيبو ينيب ناك ولو بعرلاب ؤودعلا ىَلَع

 000 اوناك اهلكأ را ل
 ةالصلا ينتكردأ امنيأ ًاروهطو ًادجْسَم ضرألا يل ْتلعُجو

 5 قولي اوناك انقإ افلا نومظنت يلبق ْنَم ناكو ٌُتيلصو

 «لأس دق ئبن لك نإف ٠ «لس :يل لبق .يه ام يه ةسماخلاو .مهعّيبو

 هللإ ال نأ َدهَش نملو .مكل يهف «ةمايقلا موي ىلإ يتلأسم ُترَخَأف

 . «هللا الإ

 نورشعلاو سداسلا تبدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ليقع يبأ نب نمحرلادبع نع

 امو 6( تابلات انكنأف هانيتأف ةئَ هللا لوسر يول دفو 0 ٌتقلطنا

 ناك ام ىتح انجرخ امف :؛هيلع '”جِلَن لجر نم انيلإ ٌضغبأ سانلا ىف

 .رانلا اهب نولعشي أ )000

 يرذنملا طظفاحلا هدانسإ هم امك . هدانسإ تيعش خيشلا لمحو مكمل نوح كيس 00

 .477/4 بيغرتلا ىف

 . حلي : لصألا ف 2
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 00 تلاس لأ

 مل هللا نإ 2000

 نم مهنمو ءاهّيطعأف ايند اهذخّنا نم مهنم ؛ةوعد ُهاطعأ الإ ًايبن ُثعبي

 اهتأّبخف ةوعد يناطعأ هللا نإو ءاهب اوكلهأف ُهْوَصَع ذإ هموق ىلع اهب اعد

 .«ةمايقلا ٌموي يتمأل ةعافش يّبر دنع

 ديفيد انهالت قار ا ويوولا لطل سنو

 نورشعلاو عباسلا تيدحلا

 اروهط ٍضرألا يل ثلعُج يلق ةجا زنا م اصحرتما

 ٌترصُنو ؛يلبق ناك - لجت ملو مئانغلا يل ْتّلِجَأو ًادجسمو

 ءدوسأو رمحأ لك ىلإ ٌتثعُبو ءيّودع ىلع رهش ةريسم بعرلاب

 . ؛ًائيش هللاب كرشي ال ْنَم يتمأ نم ٌةلئان يهو ,ةعافشلا ٌتيطعأو

 3 يع هدانسإو رازبلا هاور

 يف يمثيهلا ظفاحلا لاق اذكو. 5/4 يرذنملا ظفاحلل بيغرتلا نم هجيرختو هظفل )١(

 .تاقث امهلاجرو رازبلاو يناربطلا هاور 770/٠١: دئاوزلا عمجم

 ىلع ُتمدق :هلوأو «تباثب سيل هنأ يبهذلا ركذو (775) كردتسملا ىف متاحا ءاوو

 يف وهو )81١(: ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاورو .فيقث دفو يف قلي هللا 0

 .07110/4) ةبيش يبأ نبال فنصملاو ١١5(. يمثيهلا دئاوز) ثراحلا

 الإ ( كديح هدانسإو رازبلا هاور :يرذنملا ظفاحلا لوق هيفو 1 بيغرتلا نم هلقن 2

 يكنه ون



 نورشعلاو نماتلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر يعجشألا كلام نب فوع نع

 ا ليللا ب ناك اذإ ىتح ءَأرفَس لك هللا لوسر عم انرفاس
 عضاوب الإ *”"ةياذ: ركسعلا قف سبل اذإف + تققت وتلا .ىنتأي علق ىانيغ

 رم كيا ؛يسفن يف ٍءيش لك َعقو ينارأو «ضرألا ىلإ ُهَدخ

 لاجرلا ُلََّختأ ٌتجرخف ءحبصأ ىتح َةليللا 0كاكذلف هلك هللا َلوسر

 اذإف .داوسلا كلذ ُتمّميتف ؛داوسب انأ اذإف ءركسعلا نم ٌتجرخ ىتح
 ؟كجرخأ يذلا ام :يل الاقف «لبج نب ُذاعمو حارجلا نب ًةديبع وبأ وه

 .امكجرخأ يذلا :تلقف

 اذإت "ةةمننلا ىلإ ايكيف 4 نيو روف ابا" يطلق نرطتن اذان

 :ِلك هللا لوسر لاقف «حايرلا قيفخكو لحنلا ّيودك اهيف ٌممسن نحن

 ند داعم لاك .معن :انلق 1؟حارجلا نب ةديبع وبأ انهاه»

 .معن :انلق 21؟كلام نب فوعو» :لاق .معن :انلق !؟لبج

 نع انلأسي الو ٍءيش نع ُهلأسن ال ِهِلك هللا لوسر انيلإ ٌجرخف

 .اهريغو حاحصلا يف ًادج ةريثك عونلا اذه نم ثيداحألاو .ًاعاطقنا هيف نأ

 ديناسأب نيرخآ ةاور دنع  ةبراقتم ظافلأب - ثيدحلا اذه هنع هللا ىضر رذ ننال

 7/7 فو ذل عدو »51100 فاعلا ف اكيعا يطل يك يحي
 ْ ١ .(؟١"817) دمحأ دنسمو

 دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور :يمثيهلا ظفاحلا لاق كلذلو

4" 

 .ىرخأ تاياورب ثيدحلا قبسو
 .ةايحلا هيف بدت ناويح :يأ )١(

 .هسرحو هظفح :هألكو .هنم لقن يذلا هردصم نم هحيحصتو .«هنملكألف» لصألا ىف (0)

 عفخملا رصفلا - ةيفعلا١ (8)
 .ديعب :لصألا يف (:4)

 يك



 .«؟ًافنآ يبر ينرّيخ امب مكربخأ الأ» :لاقف هلحر ىلإ ٌعجر ىتح «ءيش

 للا لويس انا ناو ةااكلو

 الو باسح ٍريغب ًةنجلا يتمأ يثلث َلْخْدُي نأ نيب ينرّيخ» :لاق
 . (ةعافشلا نيبو «بتاذع

 سانلا

 ”كرتحا' ىذلا "نب يلا لويفاو اي انف

 .(ةعافشلا ٌثرتخا» :لاق

 كاع ا لها نم انلدعلا هللا! لووتز# ا“ اعين ءانلق

 .(ملسم لكل يتعافش نإ» :لاق

( 
 7 م املا نفاع ا منا ظنا و نان ىف كور

 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 1 ةهز

 .هللا يبن اي :نولوقيف لَك ّيبنلا ٌنوتأيف :لاق .ثيدحلا ٌركذف :لاق

(010) 

030 

 يف يمثيهلا ظفاحلا هلاق اذكو. 478/4 بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا ظفاحلا هلاق

 ."؟١٠١/9 دئارزلا عمجم

 .(١١ا/) يناربطلل ريبكلا مجعملا يف وهو

 .ملسم طرش ىلع هدانسإ بيعش خيشلا ححصو (؟١١) ناسحاإلا يف نابح نبا هاورو

 .(9117861) فنصملا يف ةبيش ع

 .مهسوؤر : يأ
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 دقو ءرّخأت امو كبنذ نم َمَّدقت ام كل ٌرفغو .كل هللا ّمتف يذلا تنأ
 حرخيف ؟يكحاص انأ» :لوقيف .كئر ىلإ انل 7 ءهيف نحن ام ىرت

 يف ٍةقلحب ٌدخأيف ؛ةنجلا باب ىلإ ّيهتني ىتح ' !”ينادلا نيب .سوحت
 ةدمحتم :لوقيف ؟اذه نم ::لؤقيف بالا ٌعَرَقيف سد وف بابلا

 مفرا ىدانُيف ءدجسيف لجو رع هللا يدي نيب ًموقي ىتح .هل ُحتفُيِف
 .دومحملا ُماقملا كلذف .عْمَشُت ْعّفشاو ءهطغُت لس .«كسأر

00 
 06-000 دائسإب يناربطلا هاور

 نوئالتلا ثيدحلا

 : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 :لاقف مالسلا هيلع ىسيع ًءاج ذإ .*”'ربعُت يتمأ ٌرظتْنأ ٌمئاقل ينإ)
 «كيلإ ّنوعمتجي :لاق وأ «نولأسي دمحم اي كثءاج دق ًءايبنألا هذه

 مه ام مظعل ؛ءاشي ثيح ىلإ ممألا عمج نيب قزفع نأ هللا **”نوعدي

 امأو ؛ةمكٌرلاك هيلع وهف ٌنمؤملا امأف ءقّرَعلا ىف َنومَجلُم ٌقلخلاف .هيف
 ا .«توملا هاشغتيف ٌرفاكلا

 . «كيلإ ٌعجرأ ىتح ْرظتنا «ىسيع اي» :لاق

 .دئاوزلا عمجم يف اذكو ««؛سانلا شوحيا يناربطلا يف وهو .مهطسو رمي أ )000(

 .مهفاسو مهعمج ىنعمب

 بيغرتلا نم نغملا ئف هيلع مكشلا ذازيإو .(5119) يئاربظلل ريبكلا مجعملا (0)
 دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر هلاجر :يمئيهلا ظفاحلا لاق اذكو .478/4 بيهرتلاو
 الل

 طارصلا قوف :ينعي (9)

 .هردصم نم هحيحصتو ؟«وعدت»" لصألا يف (4)

2000 



 ا ل ؛ ضرعلا تحت اقف كي هللا يبن بهذو :لاق

 .عطدت غفداو ءةلطقق لح «كسأر غفر .هل لق دمحم ىلإ ثعذ

 . (ًادحاو

 هيف ُتْعَْمَش الإ ًاماقم ُموقأ الف «يبر ىَّلَع ُدّدرتأ ُتلز امف» :لاق

 نم هللا قتلخ نِم كّتمأ نم لخدأ :لاق نأ كلذ نم هللا يناطعأ ىتح

 .«كلذ ىلع تامو ء.ًاصلخم ًادحاو ًاموي هللا الإ هلإ ال نأ َدَهَش

 . '' ”حيحصلا يف مهب حتحم ةتاورو «دمحأ هاور

 نوثازتلاو يداحلا تيدحلا

 هد هلا ومو لاق لاف ايو كلا يضر ورمع نب هللادبع نع

 ؛هللا الإ مهددع يصحُي ال ْنَم ّرانلا ةلبقلا هذه لهأ نم ٌلخدي»

 يف يل ُنَدؤُيف «هتعاط اوفلاخو هتيصعم ىََلَع اوأرتجاو هللا اوصَع 55

 غفرا :يل لاقيف ءامئاق هيلع ينثأ امك ًادجاس هللا ىلع ىنثأف .ةعافشلا

 .(ْعْفَشت غَفشاو «ةطنت و «كسأر

 ينس فاما ريغصلاو ريبكلا يف ذ يناربطلا هاور
0 

 ظفاحلل بيغرتلا نم نتملا يف هيلع مكحلاو هجيرختو )/١5849(«2 دمحأ دنسم )١(

 دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر هلاجر :يمثيهلا ظفاحلا لاق اذكو 4 يرذنملا

 .ةبارغ ثيدحلا اذه نتم يفو حيحصلا لاجر هلاجر :بيعش خيشلا لاقو ٠/*7"”,

 بيغرتلا يف يرذنملا ظفاحلل هالعأ ثيدحلا ىلع مكحلاو )*2١( ريغصلا مجعملا (؟)

 458/١١. يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هدانسإ نّسح اذكو . "5 سيهرتلاو

 ىاكن» ون



 :لاق هنع هللا يضر ةريره نأ نع

 ؟ةعافشلا ىف

 نر ان 0 لوأ كنأ ٌتددظ دقل هديب لدمحم سفن ىذلاو» :لاق

 سين ىذلاو ؛ملعلا ىَلَع كصرح نم ُثيأر امل يما نب نم كلذ نع
 نم يدنع ْمهأ ٍةنجلا باوبأ ىَلَع '''مهفاصقنا نم ينُمهي اَمَل هديب دمحم
 هاو ءاملشم لا لإ هللإ ال ْنأ َدِهَش نمل عيبعافشو مهل يتعافش مامت

 . (ةناسل ةيلقو .ةنلق ةئاسل دن هللا 0007 ازيك

 اهلوطأ ئلعل ينإو ءرون نم ًاربنم ةمايقلا موي يبن لكل نإ»
 : ءايبنألا لوقتف :لاق ؟ىمألا ئبنلا نيأ :ىداني دانم ٌءىجيف ءاهرونأو

 : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 لوخدب مهداعستسا :ينعيو .هاندأ رداصملا نم اهحيحصتو .«"مهضاضقنا» لصألا يف )١(
 . ةنجلا

 بيرقت ىف ناسحإلا «؛نيسحتلل لباق هدانسإ نأ هجيرخت ىف ركذو (8085) دمحأ دنسم (؟)
 رورو ف ليست دوت" ىرظ هدانما ميت نجم منخل يدعم 15055 ةاديم نإ دحيم
 نب قاحسإ هاور امك .يبهذلا هقفاوو :هدانسإ ححصو (؟9) كردتسملا يف مكاحلا

 ,(7"/) هدنسم يف هيوهأر

 يككن» و



 ْيمألا ُىئبنلا نيأ :لوقيف ةيناثلا عجريف نر انّيأ ىلإف ( يمأ بن

 :لاقُيف ءهغّرقيف ءةنجلا باب ينأي ىتح هي دمحم لزنيف :لاق 01

 .معن :لوقيف ؟هيلإ 0 دقوا ”لاقش «دنحاو ديحب :لوقيف ؟ْنَم

 ينل لحجب الون «ىلاعتو كرابت ٌبرلا هل ىَّلجتيف ٠ .لخديف ءهل ُحَتفِيف

 ناك نمم دحأ اهب ُهذمحي مل دماحمب ُهدمحيو .ًادجاس هلل يخيف ءهلبق

اقيف .هدعب ناك نمم دحأ اهب ُهدمحي الو .هلبق
 عفرا .ءدمحم اي :هل ل

 .(عُمشُت ْعَفشا ءْعَمْسُت ملكت هلع

010) 
 هحيحص يف نامح نبا هاور

 نوثارثلاو عبارلا ثيدحلا

 دل ها ”كوسز لاق ن3 هفضل يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 الو دمحلا ًُءاول يديبو ءرخف الو ةمايقلا م موي ْمدآ بلو ٌُدّيس انأ»

 لوأ انآو «يئاول تحت الإ ءهاوس نمف مدآ «ٍذئموي يبن نم امو ءرخف

 .ارخف الو ضرألا هنع ُقشنت ْنَم
ْ 

 ثيدحلا ركذف . (مدآ نوتأيف «تاعّرَف ثالث سانلا ٌعزفيف» 00

 :لاق نأ ىلإ

 مهعم ٌقلطنأف ؛ينوتأيف»
 :لاق ة هللا لوسر ىلإ ٌرظنأ ينأكف 0 را :ناعدج نبا لاق

 ءدمحم :لاقيف ؟اذه ْنَم :لاقيف ءاهُعّقعتأف ةنجلا باب ةقلحب ٌدخآف»

 نم هللا ينمهليف : اذاني ٌرخأف اهم :نولوقيف .نوبخريو يل ن نوحتفيف

بح نبأ حيحص بيرقت يف كاسحاإللا 203(
 ىلع هدائسإ تيعش خيشلا ححصو ,(5440) كا

 . نيخيشلا طرش

 يكول



 لقو 6 غفشاو ءةطغت لَس «كسأر عفرا :لاقيف .دمحلاو ءانثلا

 كئعبس ن أ تسع# : هللا لاق يذلا دومحملا ماقملا وهو ا

 و رت اما

 07 علا فاو

 نوتالرتلاو سماخلا ثيدحلا

 خو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 شسلجأ ال يربنم ىقبيو ءاهيلع ّنوسلجي رون نم ٌربانم ءايبنألل ٌعضوياا
 ىلإ يب َتَعْبُي نأ ةفاخم .يبر يدي نيب امئاق ؛هيلع ُدْعقأ ال :لاق وأ ؛هيلع

 : لجو ّرع هللا لوقيف « يتمأ ينمأ .ترااي : لوقأف . يدعب يتمأ ىقبتو ةنجلا

 .مهباسح لجع بر اي :لوقأف ؟كنتمأب عنصأ نأ ٌُديرت ام .دمحم اي

 ممكو .هتمحرب ًةنحلا ٍلخدي نم مهنمف .نوبساحُيفن مهب ئعدبن

 دق ٍلاجرب ًاكاكص ئطعأ ىتح ٌعفشأ لازأ امف .يتعافشب ةنجلا ٌلخدي نم
 ام ءدمحم اي :لوقيل رانلا َنزاخ ًاكلام نإ ىتحو ءرانلا ىلإ مهب َتَعُب

 .«ةمقن نم كتمأ يف كبر بضغل تكرت
 ."”ثعبلا يف يقهيبلاو «طسوألاو ريبكلا يف ارسل ا

 .له :ءارسإلا )١(

 اذكو ءانه ًارصتخم هدروأ دقو .حيحص نسح ثيدح :لاقو )١48”( يذمرتلا نئس (؟)

 .(”4  ”*ص) قباسلا باتكلا نم نيثالثلا ثيدحلا يف

 .«ثعبلا» يف هدجأ ملو .(59868) طسوألا مجعملا :(1١٠/ا/١) ريبكلا مجعملا (*)

 .115/4 بيغرتلا .كرُث نم امهدانسإ يف سيلو :يرذنملا ظفاحلا لاق

 دئاوزلا عمجم .ففيعض وهو ؛ينانبلا تباث نب دمحم هيف :يمثيهلا ظفاحلا لاقو

 ممل

 ت17



 نوثازثلاو سداسلا ثيدحلا

 كلك أ "لرتبو كاك :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 تيضر دق :لوقيف ىلاعتو كرابت يبر ينيداني ىتح ىيتمأل عفشأل

 .«تيضر تر ىإ :لوقأن ؟دمحم اي

 7 سعب اس وت نئتاوبطلاو قاذنلا هاو

 : لاق هك هللا لوسر نع ءامهنع هللا يضر رباجو سنأ نع

 .«يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافشا

 يف نابح نباو رينا خدع يناربطلاو رازبلاو دواد وبأ هاور

 3 نيش هحح ص

 )١( يناربطلل طسوألا مجعملا )508(.
 بيغرتلا .نسح هدانسإ :ثيدحلا جيرخت يف يرذنملا ظفاحلا لاق 555/4.

 نب دمحأ نب دمحم هيفو ؛طسوألا يف يناربطلاو رازبلا هاور :يمثيهلا ظفاحلا لاقو

 دئاوزلا عمجم .مهضعب يف فعض ىلع اوقثو هلاجر ةيقبو .«هفرعأ ملو «يراذملا ديز

 انضفمرلا

 «لوألا يف هققحم ححصو (7478) ,(514519) نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا (0)

 اذكو ء.هححصو كردتسملا نم عضاوم ةدع يف مكاحلا هجّرحو يناثلا يف هنّسحو

 54(2ا/89) دواد تك نئس :(557"9) ثيدحلا يف ملسم طرش ىلع يبهذلا هححص

 ريبكلا مجعملا )١١77(4: (يمئيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم )١15515(. ققيدسلا رع

 .(959) ىئاربطلل

 101/1 0 ليسا عئاشلا عم ىاةحكو
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 نوثارزتلاو نماثلا تيدحلا

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ٌترتخاف «ةنجلا يتمأ ٌفصن لخدي وأ ةعافشلا نيب ُترْيُح»
 اهنكلو .نيقتملا َنينمؤملل ثسيل اهنإ امأ .ىفكأو معأ اهنأل 2ةعافشلا

 .«نيثّولتملا نيئطاخلا نيبنذملل

 يأ نع هجام نيا هاورو «ديج دانسإب يناربطلاو دييحلا مامإلا هاور

00 

 ل هللا لرسر لاق لاك هنا فو ديرب قع
 ةرجش نم ضرألا ىلع ام َددع ةمايقلا موي َعَفْشأ نأ وجرأل ينإلا

 .(ةردمو

 . لا مامإلا هاور

 هححصو )4١١( هجام نبا ننس .هدانسإ هققحم فًعضو (041805) دمحأ دنسم )١(
 ًابيرقت  ظفللا اذهب يناربطلا هاور يذلا ثيدحلاو ؛«...معأ اهنأل» :هلوق نود ينابلألا

 لاجر هلاجر نأ يمثيهلا ظفاحلا ركذ دقو ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع ةياور نم

 .لال١٠/4 دئاوزلا عمجم .ةقث وهو ءدارق نب نامعنلا ريغ حيحصلا

 4419/١. بيغرتلا يف يرذنملا ظفاحلل نتملا يف روكذملا جيرختلاو

 .(98848) ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلسو ءاهشماهو 478/9 ةيهانتملا للعلا رظنتو

 :ةداشمإ هيعش خرقلا تخطو, ت00 5ة6) دشحا دقيف“(0)
 ليئارسإ نبأ ىف ربثك فعف ىلع اوفلو ةلاجرو دمحلا ةآور :يمثيهلا ظفاحلا لاقو

 4/٠١" دئاوزلا عمجم .يئالملا

 يكول



 نوعبرألا ثيدحلا

 : لص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ؟هتمأو دمحم نيأ :دانم ىدان هقلخ نيب ّيضقي نأ هللا دارأ اذإ»

 نورخآلا نحنف ءروهطلا رثأ نم نيلّجحم ّاَرُع يتمأ ينعبتتو ُموقأف

 لاقت ءانقيرط نع ُممألا انل حرفتو «ٌبَساَحُي نم لوأو .نولوألا

 . (اهلك ءايبنأ نوكت ْنَأ ةمألا هذه ثداك : ممألا

 "ا نبأ نع يسلايطلا دواد وبأ هاور

7 

 الإ يبن نم ام» :هلوأ ءليوط ثيدح نم ءزج وهو ”"يسالشلر دواد وبأ» لصألا يف )١(

 ىلعي كَ دنسم «(؟١١/1) يسلايطلا دواد يبأ دنسم .«...اهزجنت دق مهلك ةوعد هلو

 فعضو .12.. .اهزجنتي ةوعد هلو الإ سوس كك :هدنع هلوأو (5778) يلصوملا

 .دسأ نيسح خيشلا هدانسإ

 ىلع قثو دقو ءديز نب يلع هيفو .دمحأو ىلعي وبأ هاور :يمثيهلا ظفاحلا لاقو

 5971/٠١. دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر امهلاجر ةيقبو ءهفعض

7 
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 ثلاثلا باتكلا

 هلك هتازجعم يف ًاثيدح نوعبرأ

 7 ا و يو نقط تو تو قط كي يت يشر ير تق وو تو قط 07 و و و

 هكون





 ٍدّيس ٍدمحم اندّيس ىلع ُمالَّسلاو ُةالَّصلاو «نيملاعلا تر هلل ُدمحلا

 :كلعب امأ ١ نيعمجأ ةهيحصو هلآ ىلعو 6 ةنيلسرفلا

 : لَ هتازجعم يف ًاثيدح َنوعبرأ هذهف

 :لاق هنع هللا يضر يراصنألا بطخأ نب ؟”ورمع نع

 ىتح انّيطخف ءربنملا َدِعَصو ءرجفلا ًاموي لَك هللا ٌلوسر انب ىلص

 ٍترضح ىتح انبطَخف «ربنملا دِعَص مث ؛ىلصف َلزنف ءرهظلا ترضح

 ؛سمشلا ِتبَرَع ىتح انبطُحف «ربنملا َدِعَص مث ٠ «ىلصف لزن مث ءرصعلا

 :ايظنحأ املعأف لاق“ .ةماقلا موي ىلإ ُنئاك وه [امبو ناك] امب انربخأف

 وا ا ءارمع مع» لصألا يف 201

 دا



 يناثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر نمل نع

 نب دعس ماقف «نايفس يبأ لابقإ انغلب نيح رواش ِكي هللا لوسر نإ
 :لاقف ةدابع

 ٌرحبلا ''"اهضيخُن نأ انترمأ ول هديب يسفن يذلاو .هللا لوسر اي
 .انلعفل :ةامحلا كد ىلإ ها رو نأ انترمأ ولو ءاهانضخأل

 نشب اولا ند اوفلاطتات يقال ولك هلا لويصر: تدك” :لاق
 : لكك هللا لوسر لاقف

 .«انهاه انهاه» ضرألا ىَلَع ُهَدِي ٌُعضيو «نالف ٌعرصم اذه»

 .ْلَو هللا لوسر ٍدي عضوم نع مهدحأ ني
 1 | ع 00

 .ةمولعملا لبإلا ىلإ ٌدئاع ٌريمضلاو «ءنميلا ضرأب ٍدامغلا ُكْرَبو
 . مهاياطم ٌرثكأ تناك اهنأل

 تلاثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 مهّيتاي نأ لبق سانلل ةحاوَر ّنباو ارفعجو اديز كَم ُيبنلا ىعن
 :لاقف .مهزبخ

 .انلعفل رحبلا ىف انلويخ لاخدإب انترمأ ول :يأ )١(

 .دعابت :يأ (طام» حيحصلا يف وهو .لصألا يف اذكه (؟)

 .(١ا/0/94) ردب ةوزغ ءملسم حيحص (9'6)

 .راصتخاب فلؤملا هدروأ دقو

 تم



 اهذخأ مث صاف رفعج اهذخأ مث :ثيفأت و دير ةيارلا| ذخأ)»

 هللا فويس نم كح ةيارلا ذخأ ىتح «نافرذت ةانيعو ما ةحاوَر نبا

 .«مهيلع هللا حتف ىتح  ديلولا نب دلاخ : ينعي -

 3 ِ 9 6 كك 00 او

 2 ناليست :نافرذت ىنعمو

 عبارلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 ّقحلو مالسإلا نع ٌدتراف لكي يبنلل ٌبتكي ناك ًالجر نإ

 . هلبقت ال ضرألا نإ) : ةِكَع يبنلا لاقو

 .ةلذجوف ءاهيف تام يتلا ضرألا نر هنأ ةحلط وبأ ينربخأف

 .نضدألا :ةليفت ملف ارارم ةانقد. : اولاققا ؟ اذه نأ انه + لاقت "د ذوي

 . ناخيشلا هاور

0 5 
 حورطم .دوبسم

 )١( يزاغملا باتك «يراخبلا حيحص )4551(.
 .هانعمب وأ ًارصتخم فلؤملا هدروأ (؟)

 .ملسأف ًاينارصن لجر ناك :هلوأو (95119) بقانملا باتك ؛«يراخبلا حيحص يف وهو

 ينب نم لجر انم ناك" :هلوأو (؟١078) نيقفانملا تافص باتك مو ا كو

 . . راجنلا

 اكن و



4. 

 ومي

 هلك هللا لوسر ٌتعمس :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع

 :ل

 .«ضيبألا ىف يذلا ىرسك لآ ّرنك َنيملسملا نم ةباصع َنَحَنْفَنلا
 7 لف هاور

 0 ال وقل ةوقنألا

 : لك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ُنوكي ال مث ّنكِلْهَيل ٌرصيقو .هدعب ىرسك ٌنوكي الف ىرسك كله»
 . (هللا ٍليبس يف امهُرونك َنَمَسْفنلو ءرصيق

 ا يراخبلا هآور

 )١( نتفلا باتك ملسم حيحص )8/59419(.

  (0ضيبألا هرصق يف يذلا يأ :يرونلا مامإلا لاق ٠ عحيصص . ضيبلا هرودو هروصق وأ

02 

 45/١8. يوونلا حرشب ملسم

 ل ة14) نتفلا باتك ءملسم حيحص ,(5١9؟1ا/) داهجلا باتك «يراخبلا حيحص

 امك ماشلاب رصيق الو «قارعلاب ىرسك نوكي ال :هانعم :ءاملعلا رئاسو يعفاشلا لاق

 كي لاق امك ناكف ؛«نيميلقإلا نيذه يف امهكلم عاطقناب كي انملعف هلكت هنمز يف ناك

 قزمم لك هكلم قزمتو ضرألا عيمج نم ةيلكلاب لازو هكلم عطقناف ىرسك امأف

 .هدالب يصاقأ لخدو ماشلا نم مزهناف رصيق امأو يل هللا لوسر ةوعدب لحمضاو

 امهزونك نوملسملا قفلأو ءدمحلا هللو .نيملسملل ترقتساو امهدالب نوملسملا حتتفاف

 47/١8. يورنلا حرشب ملسم حيحص كي ربخأ امك هللا ليبس يف

70 



 ةرواجملا ماشلا ٍدالب يف ّرصيق كلم ناكو ءىرسك كلم َلاز دق

 تاشلا تتدكلا

 هع هنا لوسر لاك لاق هتان نطو ةفع نب عفان نع

 مث هللا اهُحتفيف ٌسراف مث .هللا اهحتفيف برعلا ًةريزج َنوُرغت»

 . هللا ةحتفيف لاّجدلا نوزغت مث ؛هللا اهُحتفيف َمورلا َنوزغت

 0 هاور

 نضاتلا ثيدحلا

 : للك .هللا .لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .هوجولا َرْمَح رفح «مجاعألا نم َنامْرَكو ازوُح اولتاقت ىتح ٌةعاسلا ٌموقت 2 ال

 مهلاعن ٠ ةقّرطُملا ٌناجملا مهقوجو نأك «نيعألا ٌراغص «فونألا َسْطُ
 . ارَعَشلا

 8 3 ّ ذ
 «هوجولا ضارع» :هل ةياور يفو

2 

 :نسورخلا ناكسلاو

 00 )٠ بتانملا باتك م حيحص 00

 اموق اولتاقت نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ» :هلوأو (؟970) داهجلا باتك «قباسلا ردصملا ()

 .2.. .نولعتي

 ن1



 : للي هللا ُلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ٌقانعأ ءيضت ءزاجحلا ضرأ نم ٌران جرخت ىتح ٌةعاسلا موقت ال»

 .«ىرصتبب لبإلا
 لسمو يراخبلا هاور

 يباتك عجار ءةرجهلا نم 5684 ةنس ٌرانلا هذه ثثجرخ دقو

 .''”(نيملاعلا ىَلَع هللا ٌةّجح»١

 مكنم كلذ ك ردأ نمف .مكل خوتفمو َنوبيصمو نوروصنم مكنإلا

 . 'ركنملا نع ةئيلو ٍفورعملاب رمأيلو ءهللا ٍقّتيلف
 02 ع

 دواد وبأ هاور

 )1١( نتفلا باتك ؛يراخبلا حيحص )91١4(: نتفلا باتك ءملسم حيحص )5905(.

 جورخب ملعلا رتاوت :يوونلا مامإلا لاق ىتح ؛ءاملعلا نم ريبك عمج اذه ىلإ بهذو (')
 ١4//681. يرابلا حتف رظني .ماشلا لهأ عيمج دنع رانلا هذه

 ًاضيأ وهو .77*0) هدنسم يف وهف ؛يسلايطلا ينعي هلعلو ؛«دواد يبأ ننس يف هرأ مل (6)
 ىلعي يبأ دنسم .(41835) .(9801) دمحأ دنسم :71861(0) يذمرتلا ننس يف
 ,.(977176) نيحيحصلا ىلع كردتسملا ,.(87054) ىلصوملا

 يف دمحأ دنس بيعش خيشلا نّسحو ؛ينابلألا هقفاوو «حيحص نسح هنأ يذمرتلا ركذو

 هقفاوو ؛هثيدح ححص مكاحلاو .ىلعي يبأ دانسإ دسأ نيسح خيشلا اذكو ؛نيعضوملا

 ا 0



 رسع يداحلا ثيدحلا

 اذإف .طاريقلا اهيف ىّمسي ضرأ يهو ءرصم َنوحتفتس مكنإ»
 .«ًارهصو َةَّمذ :لاق وأ .ًامحّرو ٌَمَذ مهل َّنإف ءاهلهأ ىلإ اونسحأف اهومتحتف

 ا 0

 ٍةعبرأ نم ٍءزج يف لمعُتسا مث ” «رانيدلا رشُع ٌفصن :طاريقلاو

 . نيرشعو

 ةيطبق مالسلا هيلع ٌليعامسإ ّمأ ٌرَجاِه تناك :مجّرو ٌةَمْذ مهلو

 .ةواش تدك

 :هنع يبارحألا 000

 .(مهيلإ ريسن نحن ءاننوزغي الو مهوزغن نآلا»

1 2 
 يراخبلا هاور

 .(5؟58841//17) ةباحصلا لئاضف باتك ءملسم حيحص )١(

 . اوقفت اذإ :اولجأو .. ٠ عيضوملا نع مرقلا داعب: 0 بازحألا ىلجأ (9)

 ارعجرأ : عي ةنلعلأ» ئأ .«لوعفملل ءانتلان ايفيأ يور هنأ ىلإ رجح نبا ظفاحلا راشأو

 .151/8 يرابلا حتف رظني لورا ىلاعت هللا عنصب هنع

 م0010: يواععلا ناك ضواختلا حيحص (9)

 ايو



 : هلي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نيم يتلا .يارْسَم نع ينلأست شيرقو رججلا يف ينئيأر دقلا
 م ترك ام ابرك كنركن ؛اهنبْنَأ مل سدقملا ٍتيب نم ءايشأ
 . مهتأبنأ الإ ٍءيش نع ينولأسي ام .هيلإ 0

 اذإف ءيلصي مئاق ىسوم اذإف .ءايبنألا نم ٍةعامج يف يئيأر دق
 ا ا نةوم ٍلاجر نم هنأك .دعغج تَدَض 05

 .يلصي ٌمئاق ميهاربإ اذإو .يفقثلا ٍدوعسم نب ةورع اهَبَش هب سانلا 1
 املف : مننا .ةالصلا تناحف .هسفن ينعي مك اما هن بالا دج

 ْمَلسف ٍرانلا ُنزاخ كلام اذه .دمحم اي :لئاق يل لاق ة 7
 .«مالسلاب ينأدبف ؛هيلإ ٌتفتلاف هيلع

00 
 2 ملسم هاور

 | ٌقوشمملا .ءمحللا ٌفيفخلا :برضلا

 . لسرتسم ريغ ةدوعج هرعش قف يذلاو للا 0 :دعجلاو

 رق صبارلا ةيبدعلا

 اهيتأيف ءانمس اهل '”ةكع يف خلك ّىبنلل يدهُت تناك كلام ّمأ نإ

 .طق هلثم تبرك ام ةبرك :حيحصلا يف )١(

 )١975(. ناميإلا باتك ءملسم حيحص (؟0)

 طلال اريعيفب قدر ةقفلا06)



 يدهُت تناك يذلا ىلإ ٌدمعتف «ةيش اهدنع سيلو مدألا نولأسيف اهونب

 هْنَرَصَع ىتح اهتيب ّمْدَأ اهل ُميقي لاز امف ف ءانمس هيف ٌدجتف هلك ئبنلل هيف
 200 م

 | 0 ا .معن :تلاق «(؟اهيترصع» :لاقف هلك ّىبنلا ِتتأف

 .(ًامئاق از ام

 + الو

 م
 00 2000007 ءءاج يلو هلل ا نأ

 :لاقف ٍدَلكَي ئبنلا تأف

 .'مكل ٌماقلو ءهنم متلكأل ُهَلِكَت مل ول»

 م
 . ةماوؤر

 ةئامثالث ءاعاص نوتس وهو .ءلْمجلا :قْسّولاو .فصنلا :رطشلا

 .زاجحلا لهأ دنع ًالطر َنورشعو

 .حيحصلا نم اهحيحصتو .اهتكرت ...اهترصع 00 يف )١(

 ةسي :حيحصلا يف (9)

 .(5581) 00 باتك ؛ملسم حيحص (؛4)

 ايكو



 رشع سداسلا ثتيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرَمّس نع

 ٌموقي «ليللا ىتح ٍةوُْذَع نم ٍةعْضَق نم ''”لوانتن هك ّيبنلا عم انك
 ةرشع ليقيو ةرتكع

 اذهل تناك مف ::انلت

 ٌراشأو .انهاه نم الإ ُدَمُت تناك ام ؟بجعت ٍءيش يأ نم :لاق
 .ءامسلا ىلإ هديب

 . "”يمرادلاو يذمرتلا هاور

 . سمشلا عولطو حبصلا ٍةالص نيب ام :ةودعلا

 هدي 89

 رشع عباسلا تبذحلا

 :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع
 نهيف هللا حدا هللا لوسر اي :تلقف «تارمتب هلي يبنلا ُثيتأ

 . ةكربلاب

 يف ٌنهلعجاف ٌنهذخ» :لاق «ةكربلاب ٌّنهيف يل اعد مث ؛ٌنهّمضف

 ُهْرْقْنَت الو ءهذخف كدي هيف لخذأف ًائيش هنم ّذخأت نأ ٌتدرأ املك .كدّورِم

 . «أرثن

 .لوادتن :نييلاتلا نيردصملا يف )١(

 يف كلذك رهو .حيحص نسح ثيدح :لاقو (مدو؟م) بقانملا تاتك ؛يذمرتلا ننس )00

 ,.(ا5950") كال 0) يقهيبلل ىربكلا ننسلا

00 



 :هللا ليبس ىف قّسَو نم اذكو اذك رمتلا كلذ نم ٌتلمح :لاقف

 لتق ٌموي ناك ىتح ءيوُفِج ُقرافي ال ناكو ءمعطُنو هنم ُلكأن انكف

 . عطقنا هنإف «نامثع

 7 ريرلا هاور

 :وّمحلاو .لمحلا :قسولاو .دازلا ةيف لضصجل ام :دوزملا

 .رصخلا

 رشع نماّئلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 :لاق ءعءانإلا ف هذي عضوف «ءاروزلاب وهو ءانإب دع حلا أ

 . موقلا أضوتف « هعباصأ نم عبني عاملا لعجف

 ؟متنك مك :سنأل ٌتلق :ةداتق لاق

 .ةثاهثالث َءاَهُز وأ .ةئامثاإلخ + لاق

 قفز :
 . ملسمو يراخبلا هاور

 .ردق :َءاهزُو .ةرونملا ةئيدملا ىف ناكم :ءاروزلا

 .هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح :لاقو ("849) بقانملا باتك «يذمرتلا ننس )١(

 . هدانسإ ينابلألا خيشلا نسحو

 لئاضفلا باتك ءملسم حيحص هل ظفللاو مما بقانملا باتك «يراخبلا حيحص )3

 .(؟/؟؟ الور

 <11 و



 رشع عساتلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر فبزاع نب ءاربلا نع

 ةيبيدُحلاو «ةيبيدُحلا موي ًةئام ًةرشع َعبرأ كي هللا لوسر عم انك

 سلجف ءاهاتأف دع ّيبنلا غعلبف ةرطُق اهيف كرتن ملف ءاهانحزنف رعب

 مث ءاعدو ٌضمضم مث .ءأضوتف ءءام نم ءانإب اعد مث ءاهريفش ىلع

 . (ةعاس اهوعد» : لاق مث ءاهيف هّبص

 .اولحترا ىتح مهباكرو مهسِفَنَأ اًوّورأف

: 2000 
 : يراخبلا هاور

 !ًافيوخت اهنودعت متنأو ءةكرب ٍتايآلا ٌدعن انك

 ًةلضَف اوبلطا» :لامقف ءءاملا ّلقف ءرفس ىف هلك هللا ٍلوسر عم انك

 .(ءام نم

 2غ١5١4) هحيحص نم يزاغملا باتك ىف يراخبلا مامولل نيثيدح نيب عمج اذه قلل

 ةرشع عبرأ هلك يبنلا عم انك ...ةكم حتف حتفلا متنأ نودعت» :لوألا لوأ ١©«

 افلا ةيبيدحلا موي ٌِيِيَي هللا لوسر عم اوناك مهنأ» :يناثلا لوأو .«...ةئام

0 

 كو



 ّيح» :لاق مث «.ءانإلا يف ُهَدِب لخدأف ؛ليلق ٌءام هيف ءانإب اوؤاجف

 .(هللا نم ٌةكربلاو .كرابملا روهطلا ىَلَع

 انك دقلو هلكت هللا لوسر عباصأ نيب نم عيني ءاملا ٌُثيأر دقلو

 ملا كا

 .رّهطملا ٌءاملا وهو .هيلع اولبقأ :روهطلا ىلع ّيح

 ع 1 2 ١

 :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 يراوس نم ٍةلخن عذج ىلإ دنتسا ّبطخ اذإ لك ُئئبنلا ناك

 ناك يتلا ٌةلخنلا ٍتحاص .هيلع ىوتساف ٌربنملا هل َعِنُص املف ءدجسملا

 ءاهذخأ ىتح هلي ُيبنلا لزنف «نشنت نأ ثداك ىتح اهدنع ٌُتطخي

 .اركذلا نم ُعمست ثناك ام ىَلَع ثكب» :لاق

00 ١ 
 يراخبلا هاور .

 )١( بقانملا باتك .يراخبلا حيحص )581/9(.

 )0( عريبلا باتك .يراخبلا حيحص )5١98(.
 كل لعجأ الأ ؛هللا لوسر اي :ِلكي هللا لوسرل تلاق راصنألا نم ةأرما نأ :هيف هلوأو

 هاك و



 نورشعلاو يناثلا تيدحلا

 لاق امينع" هلا" ىو نتابع ىلا نع
 للا رع وندهن اننا هلايجرا ل راما فا
 ينأ '"ٌدهشتأ ةلخنلا هذه نم َقذِعلا اذه ٌُتوعد نإ» :لاق

 لالا لوس

 ىلإ طقس تس نحل“ نم لودر ليج لك هلا لوشن: ةاعرف
 ."عجرا» :لاق مث كك ئيبنلا

 .يبارعألا َملسأف ءٌداعف

 . ''”هحّحصو يذمرتلا ُهاور

 فاو" هيراسشلل ٌعماجلا ؛حلبلل لماحلا ُنوِجْرُعلا :قذعلا

 .ةلخنلا وهف .حتفلاب ُقْذَعلا

 نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ةلبقتسا امف ءاهيحاون ضعب يف انجرخف ؛ةكمب لك ٌيبنلا عم تنك

 نم يذمرتلا ريغ يف هبادجو .هريغو يذمرتلا نم هحيحصتو .(دهشي» لصألا يف )١(
 .معن :لاق :نييلاتلا نيردصملا

 اذكو .حيحص بيرغ نسح ثيدح :لاقو (”578) بقانملا باتك «يذمرتلا ننس (؟)

 .ينابلألا هححص

 .يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو (4751) كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 .(5575١؟) ريبكلا يف يناربطلاو

 .رسُب هيلع قذعلا وأ لاكتعلا :خارمشلا (6)

20-0 



 . هللا لوسر اي كيلع ٌمالسلا :لوقي وهو الإ ٌرجش الو ٌلبج

 3 سرادلاو :يدمرتلا ةاوز

 :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 هل لاق اند املف «يبارعأ لبقأف ءرفس يف ِةِي ْيبنلا عم انك

 : 5ك هللا لوسر

 . (هلوسرو ُهدبع ًادمحم نأو .هل كيرش ال ُهَدحو هللا الإ هللإ ال ْنأ ٌدهشت»

 ؟لوقتت اهم ل يقال

 .(ةمّلَّسلا هذه» :لاق

 د تادف يقاولا ووطن ىف وهو هلك هللا لو انها ضو

 امك هنأ اثالث ٌتدهَشف ءثالث اهيق فلات: هدو نيت .تيفاق دبع :فرألا

 .اهتَبْنَم ىلإ ثعجر مث .لاق
20 0000 

 فدل طولا قروزك لق لا وتقف ىو هولُسلا ةدخخاو" ةملُسلا

 .هب عَبْدُ
2 5 2 

 .اهمشت :ضراألا دحتو

 نئس .ينابلألا هفعضو «بيرغ ثيدح :لاقو (*575) بقانملا باتك «يذمرتلا نئتس )١(

 .نيتلع هيف نأ هجّرْخم ركذو )7١( ىمرادلا

 . ىبهذلا هقفاوو «ةهدانسإ ححصو (1:؟4) كردتبحلا ىف مكاحلا هاور دقو

 ذدسأ نيسح نشحو (0551) ةدتسف ئه امنا يمن نبا كاؤرو:095) يمرادلا نكس -(5)

 هاتي

 يكتسو



 نورشعلاو سصاخلا تيدحلا

 لعف نم مدلاب ّبّضخت دق ٌنيزح ٌسلاج وهو هَل يبنلا ىلإ ليربج ءاج
 .امعنا : لاق ؟ةيآ ُكَيِرُت نأ بحت له هللا لوسر اي :لاقف ؛ةكم لهأ

 .اهب عدا :لاقف .هئارو نم ةرجش ىلإ َرظنف

 . عجرتلف اهم :لاقف هيدي نيب ٌتماقف .تءاجف ءاهب اعدف

 . «يبسح «يبسح» : هلك هللا ير نال يمس 1 اخناا

 . ''”يمرادلا هاور

 نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 ءراجنلا ينب يف ٍطئاح ىلإ انعِفُذ ىتح ِةيكك هللا لوسر عم انلبقأ

 .هيلع دش الإ ٌدحأ طئاحلا ٌلخدي ال ٌلمج هيف اذإف

 اعضاو ّىبنلا ىلإ ءاجف ءهاعدف .هاتأف هلي ئبنلل كلذ اوركذف

 .«ًاماطخ اوتاه» :ِةِلكت لاقف ءهيدي نيب َكَرَب ىتح .ءضرألا ىف ُهَرْفشم

 ىصاع الإ .هللا ٌلوسر ىنأ ُملعي الإ ٌّدحأ ضرألاو ٍءامسلا نيب ام»

 .«سنإلاو نجلا

 )١( حيحص هدانسإ نأ دسأ نيسح هققحم ركذو :(77) يمرادلا نئس .

 يك و



 . ”ىفرادلاردردخجلا مامإلا هاور

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 نكي هللا لوسر جرخ اذإف ءيشحو ئبظ لي هللا لوسر لآل ناك

 دق يو هللا لوسرب ٌسحأ اذإف ءربدأو ٌلبقأو ءدتشاو مع

 نأ ةقارك :هتنلا ىف قلك هللا :كوشو ماد ام ُمرمرتي ملف ضَبَر ّلخد

00 
 نجحت مامإلا هاور

 .رئاطلا ٌمثجو لمجلا كرب لثم :منغلاو ٌيبظلا ٌضبر

 نلمس .٠ نسح دانتسإ اذهو ؛هريغل حيحص : بيعش خيشلا لاقو ١( اا كم دئسم 2000

 ديمح نب دبع دنئسم يف وهو .ديج هدانسإ :دسأ نيسح خيشلا لاقو )١18( ىيمرادلا

 .(911/19) ةبيش ىبأ نبا فنصمو ءًاضيأ (١١؟0)

 .(ةشئاع تلاق :لاق دهاجم نع :هيف) .ةشئاع

 ركذو (5559) هدنسم يف كلذك ىلعي وبأو )١197(, هدنسم يف هيوهار نبا هاور امك

 .(تلاق ةشئاع نع دهاجم نع :هيفو) .حيحصلا لاجر هلاجر نأ هققحم

 ان كنهو



 نورشعلاو نماثلا ثتيدحلا

 :امهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع نع

 لامن تنم ةيشخ >و ةئامثالث يف ردب موي ٌجرخ خلك يبنلا نأ

 مهنإ مهللا .مهسكاف ةارع مهنإ مهللا .مهلمحاف ةافح مهنإ ممهللا» ٍ

 .«مهعبشأف عايج

 .اوعبشو ءاوستكاو «نيلمج

 اد ون هاآور

 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 : هنع هللا ىضر عوكألا نب ةملس نع

 «"كنيميب لُك» :لاقف ءهلامشب لك هللا لوسر دنع ّلكأ الجر نأ
 .ربكلا الإ ُهَعنم ام «ٌتغطتسا ال١ :لاق ء«عيطتسأ ال :لاق

 .هيف ىلإ اهعفر امف :لاق
ْ 0 

 .٠ ملسم هاور

 .ينابلألا هنسحو ((71/41) دواد يبأ ننس )١(
 .يبهذلا هقفاوو .نيخيشلا طرش ىلع هححصو (؟9095) كردتسملا يف مكاحلا هاورو
 .(١الال#5 .1؟878) ىربكلا نئسلا ىف ىقهيبلا ًاضيأ هاورو

 5١(., 501 را تاك .ملسم حيحص (؟)

 .هريغو ًاضيأ (1917) نابح نبا حيحص يف حيحص وهو

77 



 نوتالثلا ثيدحلا

 :امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ةفاذخ نب هللادبع عم ىرسك ىلإ هباتكب تعب لك ئبنلا نأ

 ىلإ نيرحبلا ٌميظع هَعفدف «نيرحبلا ميظع ىلإ هعفدي نأ ٌهَرمأف ءيمُهَّسلا

 .هقّرم أرق املف «ىرسك
 لك ازهف ان نأ لع قا كوفر متع اعذذ ةةييسمللا "لاف

 .قزمم

 ”يراخبلا هاور

 نوتازثلاو يداحلا ثيدحلا

 هتّبق يف وهو لاق هلك ّيبنلا نأ ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع

 :ردب موي

 دعب ْذَبْعَت ال أَشَن ْنإ َمِهّللا .كدعوو كدهع َكُدُشْنَأ [ينإ] 1 ّمِهّلل»

 . «مويلا

 ىلع ّتححلأ «هللا لوسر اي َكّبسح :لاقف هديب ركب وبأ ّدحأف

 . كبر
 م مع - مرهم

 3 اونو را :لوقي وهو عزذلا يف 0: بُثَي وهو حرخف

 ا ”* © َر ل

 ىلإ هيك يبلا باتك باب ؛«يزاغملا باتك يف هظفلو «ةجيجم ندا معاون ةدع يف )١(

 .لاق بيسملا نبا نأ تبسحف : هرخآ يفور (147154) رصيقو ىرسك

 . موقي أ 6

 .56 :رمقلا (9)

 نكون



 .ينيع يف ِلَم ينل َلَقَت ذنم '''ُتْدِمَر ام
 ا مامإلا هأآور

 نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 : هنع هللا ىضر سنأ نع

 يبأل اسرق“ لك نسلا بكرفا «ةزهاوغرت ةعئدمللا لمفأ'ثأ

 .«ًارحب اذه مكَسرف اندجو» :لاق ٌعجر اًملف ءفِطْقَي ناكو ءًائيطب ةحلط

 .(كلذ دعب قبس امف» :ةياور ىفو .ىراجي ال كلذ دعب ناكف

 .'؟”يراخبلا هاور

 . يرجلا ٌمساو :رحبلاو .اطخلا ٌُبراقت : فاطقلا

 . ةئم نيتفوقعملا نيب امو .(ةماله) رمقلا ةروس (زيسفتلا باتك «يراخبلا حيحص 200

 .". . . هيك هللا لوسر بكرف سانلا عزف» : يناثلا لوأو 5939(02) .(18790)

00 

: 
 اصيشستما

 نا



 نوكارثلاو عبارلا ثيدحلا

 تل لانا ٌدْشأك 0

 . ليئاكيمو ليربج : ينعي

 نوئالثلاو سماخلا تيدحلا

 «لبجلا قوف ةقرف «نيتقرف هك هللا لوسر ٍدهع ىَّلَع ُرمقلا ٌّىشنا
 .«اودهشا» :ِهِكَك هللا لوسر لاقف هنود ًةقرفو

 نافل ناو

 نوتالتلاو سداسلا ثيدحلا

 : هنع هللا ىضر رباج نع

 .راهن نم ةعاس ثرخأتف ٌسمشلا ّرمأ هلك هللا لوسر نأ

 حيحص )5١6(. يزاغملا باتك « راسل حف ؛نيحيحصلا نم هظافلأل عمج 2000

محأ هاور ام ىلإ لب ؛ريخألا ىلإ برقأ وهو 0 '5) لئاضفلا باتك ؛ ءملسم
 يف د

 .(5١ا١9/1) ء(55١م8) هدنم

 ؛«ملسم حيحص هل ظفللاو ء(ةشم56) رمقلا ةروس ةريسمتلا باتك ؛يراخسلا حيحص ١)

 .هعورفو )986٠١( مقر

 يكن و



 0 ةاعسإ ظسوألا "ىف" ىتاربطلا هأوز

©0222-9 

 نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا

 : لاق قورسم نع

 ؟نآرقلا اوعمتسا ةليل ّنجلاب لي ّيبنلا َنَدَآ نم :دوعسم نبا ٌتلأس
 . ةرجسش مهب ةثنذآ * لاق

 نوثارتلاو نماتثلا ثيدحلا

 ىَلَع وهو ِةِلَك ّيبنلا ُتعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 :لوقي ربنملا

 نيأ ءراّبجلا انأ :لوقي مث هديب (©ةَضرأو هتاوامس ٌراّبجلا ٌذخأيا

 )١( طسوألا مجعملا )4١٠8١(.

 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا هدانسإ نّسح دقو 56/ :77١ظفاحلا هنسح امك
 دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا 595/8 5917.

 ةالصلا باتك ءملسم حيحص «(7869) راصنألا بقانم باتك «يراخبلا حيحص (؟)
 ١(. 6" /عغه٠)

 نم :ًاقورسم تلأس :لاق ىبأ تعمس :لاق نمحرلادبع نب نعم نع :امهدنع هلوأو

 7 قلل 1 وسلا باح ةودقم تو: اأو مدر كلك ئدلا ةنذآ
 . ضرأ عمج ةةيضدأوت :ملسم دنع (9)

 يك



 ربنملا ثرظن ىتح «هراسي نعو هنيمي نع ِكي هللا لوسر ليامتيو

 ؟''وك هللا ٍلوسرب وه طقاسأ :لوقأ ينإ ىتح هنم ٌءيش ٌلفسأ نم كّرحتي

 هناحبس هيلإ ديلا ىنعم ٌملع ضّوفي وأ «ىلاعت هتردقب يأ :هديب

 : نيبهذملا ىلع

 :لاق هنع هللا يضر قيما نع

 .مهب ٌفجرف «نامثعو ٌرمعو ركب وبأ ةعقو ًادحأ هي يبنلا َدِهَص

 ٌقيدِصو ْئبن كيلع امنإف ثبثا» :لاقو هلجرب ِةيِكَع ُئبنلا ُهَبرضف

 . 'ناديهشو
 7 ويل كارو

 0 2 ا :
 5 ةكمب امهو «ريبثو ًءارج لبج يف كلذ لثم يوُرو

 مقرلا نم ناريخألا ؛نيقفانملا تافص باتك ؛ ءملسم حيحص يف وهو ءهجرخي مل )١(

 1716((2) )١948(, هننس يف هجام نبا ظفل نم هنأ وأ . .امهنيب ٌممج هظفلو .(؟2784)

 .( 6 '5) عماجلا حيحص يف ححص امك ؛نيعضوملا يف حُحُص دقو

 لبج يف ملسم دنعو .(95857) لكك يبنلا 0 لئاضف باتك ؛يراخبلا حيحص (؟)

 جيرختلا اذه رخآ يف يتأي امك ءارح

 0 هللاب مكدشنأل كلا يضر نامثع لوق نم ليوط 5 2

 .يذمرتلا هنسح امك يئابلألا هلسح-و ا ؟؟ تل : . . لبجلا

 ناك ديل هللا لوسر نأ ودنا لوق نم هلوأو ا ءارح ةياورو

 وأ يبن الإ كيلع امف ءارح نكسا» :ِلي هللا لوسر لاقن «كرحتف ؛ءارح لبج ىلع

 .اديهش وأ قيذص

 اكن ون



 نوعبرألا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس نع

 ضبق مث «هتلغب نع لزن «نينح موي ْهْلَك هللا لوسر اوُسَغ امل

 ٍتهاش» :لاقف مههوجو اهب لبقتسا مث ءضرألا نم بارت نم ةضبق

 . «هوجولا

 اوُلوف ءةضبقلا كلتب ًابارت هينيع ألم الإ ًاناسنإ مهنم هللا قلخ امف

 3” لس فاو

 كرست :١ تفاش

 نوعبرألاو يداحلا ثبدحلا

 : لاق هنع هللا يضر ٌثترألا نب باّبح نع

 ا ل ا ا ا

 ؟ ال

 :لاقف ههجو ٌرمحم وهو َدعقف

 همظع نود ام ٍديدحلا ٍطاشمأب مهدحأ طَشْمِيل مكلبق ْنَم ّناك نإ»

 ل هللا لوسر عم انوزغ» :«وأإو (١ا/ا/ا/) داهجلا باتك ءملسم حيحص نم راصتخاب )١(

 ا

000 



 ّرمألا اذه هللا َنّمِتْيلو .هنيد نع كلذ ةفرصي ام .بصع وأ محل نم

 .«هللا الإ فاخي ال تومرضح ىلإ ءاعنص نم ُبكارلا َرْيسي ىتح

 يلا او

 .ةءابعلاك فوص نم ثوث :ةدرئلا

 نوعبرألاو يناثلا ثيدحلا

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هيلع ّنمآ ُةلثم ام [تايآلا نم] يطعأ الإ ئبن ءايبنألا نم ام»
 نوكأ نأ وجرأف ءىلإ هللا هاحوأ ًايحو هتيتوأ ىذلا ناك امنإو ءرشبلا

 . «ًاعبات مهرثكأ

 0 ىراخملا هاور

 )١( راصنألا بقانم باتك «يراخبلا حيحص )885"9(.
 ظفللا اذهب ملسم دنع هرأ ملو .

 لي هللا لوسر ىلإ انوكش :بابخ لوق وهو ءهنم ًافرط هيف ًاثيدح ٌدعي نم كانهو
 ملسم حيحص) انكْشُي ملف ءاضمرلا يف ةالصلا  )5١9ركذ دقو .مهاوكش لزي مل يأ

 .ههال#/ يرابلا حتف رظني .نتملا يف يذلا ثيدحلا ريغ هنأ رجح نبا ظفاحلا

 نيب امو .(09/5114) ماصتعالا باتكو )448١(: نآرقلا لئاضف باتك «يراخبلا حيحص (0)

 . نيعضوملا نم نيتفرقعملا

 يكتتحو



 فركاك املا ىف طوقا ظئادبلا كاف

 :ءاملعلا لاق

 نما رقناب :تيفرعتا ءاعتألا هخاوحعم نأ .فكردحلا اذه نتعب

 نيل ةهتسلا نآرقلا ٌةزجعمو ءاهرضخ نم الإ مدمر .مهراصعأ

 4 .«تابيغملاب هرابخأو هتغالبو هبولسأ ىف ذ ًةداعلا ة هقرخو «ةمايقلا موي

 لدي ه0 2 هلا نع انه يقام يطير الإ نانصعألا نب رضع ذم

 .هاوعد ةحص ىَلَع

 دهادكت ةيسيح تقاك ةيفادملا؟ةازجعملا ذأ: ةىعسلا ؟ليقو

 دقات ٍنآرقلا ٌةزجعمو .ىسوم اصعو ءحلاص ةقانك ءراصبألاب

 مديح ديفا يللا نآل ردك ايجار يي ف درك «ةريصبلاب

 قاب لقعلا نعت دَهاَشُي يذلاو ؛«هدهاشم ضارقناب ضرقني سأرلا

 :ارمثسم كولا دعب دا 035 ةدهانك

 نإف .دحاو ل :رجح نبا طفاحلا لاق

 يع ةضعب يفانُي ال امهلّصحم

 يباتك يف نآرقلا زاجعإ ىلع 00 طم نقرا" ماج لاك
 .نيملاعلا بر هلل ذمحلاو «نيملاعلا ىَلَع هللا ةجح»

 هبي

7 



 عبارلا باتكلا

 02 ا دي 7 كي شب ب زر ب نب 2132و نو يرو و و يو و اي ل ا ا





 هلآ ىلعو دمحم اندّيس ىلع هللا د « نيملاعلا تراهن تمكلا

 :لعب امأ ' نيعمجأ هبحصو

 هلامجو ءرهاظلا ِهقْلَخ ٍفصو ىف ًائيدح نوفمر هذيك

 .ِهلِكَع ءرفاسلا

 :لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع

 سيل اقل 2''هتسحأو ءاهجو سانلا َنسحأ للي هللا لاو

: 200 
 : ملسمو يراخبلا هاور

 .هجولا دوصقملا ذإ ؛نيحيحصلا نم حيحصتلاو «مهنسحأو» لصألا يف )١(

 لئاضفلا باتك ءملسم حيحص :(9849) بقانملا باتك ؛يراخبلا حيحص (؟)

 .هل ظفللاو (9* 5 معبب)

 .امهنمب ءابلا ةدايزو اريمصقلا الوق نيخألا لقا ةروو

 انك



 .ةعيبطلاو ةّيجسلا :اهّمضبو «ةرهاظلا ٌةروصلا :ءاخلا حتفب قلَخلا

 :بهاذلا ٍلوطلا ىنعمو

 يناثلا ثيدحلا

 هجو ٌناكأ :لْيّس هنأ هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع

 ؟فيسلا لثم هيلي هللا لوسر

 .رمقلا لثم ناك نكلو ءال :لاق

 3” يااخبلا هاور

 ثلاثلا ثيدحلا

 هكعو ناكأ : للعش هنأ هين هللا ئدفزب ةّرهس نب نسا خدع
 ؟فيسلا لثم لك هللا لوسر

 : نيد «قيقلا و: نيمسقلا لكمال ال“ لاك
 4 ١

 ٠ ملسم هاور

 .("8ه8؟) بقانملا باتك ؛يراخبلا حيحص )١(

 .رمقلا لثم لب ءال :هيف هلوق ظفلو

 سمشلا لثم ناك لب ءال :هباوج هيفو )٠١9/55414(. لئاضفلا باتك ءملسم حيحص (؟)
 .اريدتسم ناكو ءرمقلاو

 .هريغل ححَص يذلا )5*5١1١( دمحأ دنسم ظفل قباطي نتملا ظفلو

7117 



 عبارلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع

 ُتلعجف «ءارمح ٌةّْلُح هيلعو نايجضِإ ةليل يف لي ئبنلا ُتيَأر
 :نفلا مي ىف محلا اك رولا ءوهفلا» ىلإو هملإ قنا

 يتلا يمرادلا هاور

 . اهيف 2 ال يتلا :نايحضإلاو

 انكو ءرمق ٌةعطق هنأك ههجو زانتسا ّرُس اذإ ِلي هللا ٌلوسر ناك

 * ضزافتبلا ا

 لم ليسجل ةتفشم نا كترخ وا (ةؤم) يمرادلا ننس .(9540) يقهيبلل ىربكلا نئسلا )١(

 ْ . هدانسإ

 . يبهذلا هقفاوو «هدانسإ ححصو (7*م9) كردتسملا يف مكاحلا هاور دقو

 .بيرغ نسح ثيدح :لاقو (2811) هنئس يفو )١١( لئامشلا يف يذمرتلا هاور امك

 يذلا «راوس نب ثعشأ» يمرادلاو يقهيبلاو مكاحلا دنس يف امك ًاضيأ هدنس يفو

 ريرحت يف امك (دهاوشلاو تاعباتملا يف هب ربتعي فيعضا» وهو .هلجأل ثيدحلا فعض

 .(87514) بيرقتلا

 .(*885) بقانملا باتك «يراخبلا حيحص (5)

 ىاككتت» هد



 .''ارمقلا ٍةرادك َقيكك هللا لوسر هجو ناك 0 1
0 

 ميعل وبأ هاور

 :تلاق اهنع هللا يضر نادمه نم ةأرما نع ,"”قاحسإ يبأ نع

 :اهل تلق :اهنع يوارلا قاحسإ وبأ لاق هيك يبنلا عم ٌتججح

 .هلثم ٌهَّدعب الو ُهلبق ابق رأ مل ءردبلا هليل رمقلاك :تلاق

 .ىلاتلا ردصملا نم هحيحصتو «ةرئادك» لصألا يف )1١(
 .«لئالدلا» باتك يف هاور 2 ابأ نأو )١8855( لامعلا زنك يف هيلع تفقو 0020

 :ةرمس نب رباج ثيدح نم )1١9/59144(: ملسم حيحص يفف 2حيحص هانعمو
 دا ردكم ناكرد ىهقلاو مشا ل اور تاكا

 ها ؟ا7ت , يفوكلا ىنادمهلا يعيبسلا هللادبع نب ورمع قاحسإ 1 وه 2

 روفعي يبأ نب:سنون هدنس يفو. ا يقهيبلل ةوبنلا لئالد نم راصتخاب هدروأ (؟4)
 بيرقتلا ريرحت يف امك .دهاوشلاو تاعباتملا يف هب ربتعم فيعض وهو .يدبعلا

(90/). 

 ريثك نبا هل هركذو ."07/8 1خي راتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا بوقعي فسوي وبأ هاورو
 .ها/8/56 حتفلا يف رجح نباو ا كلذك ركاسع نباو ١١/56. هخيرات يف

 نودمتح»ول



 نماتلا ثيدحلا

 ةديبع ابأ نأ ءاهنع هللا يضر ةيراصنألا ذّوعم ِتنب عّيَبّرلا نع

 :اهل لاق

 . هلي هللا لوسر انل يفص

 ؛ةعلاط سمشلاتلقل .ةتيآز: ول *ثلاق

5 : 0 00 
 .٠ ميعل وباو يناربطلاو يقهيبلاو يمرادلا هاور

 عساتلا تيدحلا

 اهل فنف هل لنيقدلا .هنع هللا يضر ليفطلا يبأ نع

 :لاقف .خلكي هللا لوسر

 .هجولا ٌحيلم ضيبأ ناك
 مف

 . ملسم هاور

60 

 .رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع وبأ 0غ(

 ء يميتلا يحلطلا ىسوم نب هللا دبع فعضل (.هقفحم هدائسإ فععضو 06 0( يمرادلا نشس 2

 يقهيبلل ةوبنلا لئالد «(861) ميعن يبأل ةوبنلا لئالد «(545) يناربطلل ريبكلا مجعملا

5 

 ريمكلا يف يناربطلا هاور : 8048 دئاوزلا عمجم ل ىمثيهلا ظفاحلا لاق نكل

 .اوقثو هلاجرو ءطسرألاو

 درفملا بدألا يف يراخبلا دنع وهو (948/5840) لئاضفلا باتك ءملسم حيحص (9)

09 ). 

 اىاكت5> و



 . 0[دَضَقُم ًاحيلم ضيبأ ناك : ظفلب هنع ٌيذمرتلا هاورو

 ناك ؛ميسج الو ريصق الو ليوطب سيل يذلا وه :ليمقملاو
 دحا ىلإ . نمي ال :ىذلا لاديسملا رهف «رومألا و ةصقلا دو" "انف ”ةفلح

 . طارفإلاو طيرفتلا يفرط

 رشهاغلا ثيدحلا ش

 الو نئابلا ليوطلاب سيل ؛موقلا نم ٌةَعْبَر لَك هللا لوسر ناك
 «نغشلا لجَر .قهمألا ضيبألا الو مدآلاب 6-0 .نوللا َرهزأ ءريصقلاب

 2 .ططقلا ٍدْعَجلاِب الو ٍطْبَّسلاب سيل
 هيف .

 امو يراخبلا هاور

 .ةفاحن يف ليوطلا وه :نئابلا
 .ةرمسلا ديدشلا : مدآلاو

 سيلو ٍةرمحلا نم ءيش ةطلاخي ال يذلا ضايبلا ديدشلا :قهمألاو

 هدنسم يف كلذك دمحأ دنعو :14/5810(4) هحيحص يف ملسم دنع ًاضيأ اذه (؟١)

 .هققحم لاق امك حيحص هدنسو )3١8144(

 ,.(ة١57) عماجلا حيحص يف هححصو )١14( لئامشلا يف يذمرتلا دنع وهو

 .ئحن :لصألا ىف (0)
 .(9848 8410 بقانملا باتك «يراخبلا حيحص (5)

 .(؟9198) لئاضفلا باتك ءهحيحص يف ملسم دنع هنم مسقو

 .(1817) عماجلا حيحص يف وهو

2010 



 ديدكلا ططقلا ةععلاو د وشك هب نوبل يدنا :ظيشلا رعشلاو

 ايلف ردك طققاةنأك كديعي لجل هعلاو ؟ةدوفتلا

 هلا هع هللا ورعوا اق وف

 ا

 : لاق هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع

 هل قوطُت ضرألا نأك ( هنم ِهتّيْشِم يف عرسأ ادحأ تاو امو «ههجو

 .ثرتكُم ٌريغ هنإو دّهجنل ان

 ههجو ًابرشم للي هللا لوسر ناك» :امهدحأ «نيظفلب 305/١« يقهيبلل ةوبنلا لئالد )١(

 .؟ةرمحلا برشم ضيبأ ناك» : ىناثلاو «ةرمح

 بدهأ ؛حجلبأ ٌرغأ «ةماهلا مخض ؛ةرمح ًابرشم ضيبأ ناك :7117 1/1 يف هظفلو

 .رافشألا

 )157١(. عماجلا حيحص يف هلاق .نسح ثيدح (يقهيبلل) نتملا ظفلبو

 . هريغل هقمحم هنّسحو (945) ةدنسم ين ديحأ هأورو

 اى كلل> ون



 : ”ىقهبلاو يذمرتلاو دعس نبا هاور

 .ٍلابُم ُريغ يأ :هنوتكم ريغ

 :لاق' هنغ هللا :ئىضر..شلأ ع

 نكن طوس 1 دك يردخولا نق ةةديع ألا دقن وانما كفجلات
 .توصلا َنّسَح ؛هجولا َنَسَح هّنعبف لكك مكيبن تعب

7 ١ 
 ةداتق نع دعس نبأ هاورو .ركاسع نبا هاور :

 )١54(, يذمرتلل ةيدمحملا لئامشلا ©4١8«, ؛,ال١/4 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ()

 لئامشلا رصتخم ىف ىنابلألا هفعضو .ءبيرغ ثيدح :لاقو ("51448) هنلنسو
 يقهيبلل ةوبنلا لئالد ءهظفح ءوسل فيعض هنأو ؛ةعيهل نبا هيف نأل )3٠١(

/50. 

 (9:*5) ناسحإلا ىف نابح نباو .هققحم هنّسحو (895) دنسملا ىف دمحأ هاور دقو

 اضيأ ةغيهل نا دمج دقن ينو يح :كلذكو
 .5 ؛(8/5 قشمد ةنيدم خبرات (6)

 45١. (”ال١/5 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا

 ال :لاقو ءافعضلا يف يدع نبا اذه هثيدح دروأ دقو ؛كصم نب ماسح» امهدنس يفو

 .4514/7 ءافعضلا يف لماكلا .هدانسإ دوج ًادحأ ملعأ

 .ثيدحلا نسح هفعض عم وهو ؛تادارفإ هثيداحأ ةماع :ريخألا يف هيؤار يف لاق نكل

 داكب فيعض :يرصبلا لهس وبأ لاقو .ها .قدصلا ىلإ هنم برقأ فعضلا ىلإ وهو

 )١١87(. بيرقتلا ريرحت .كرتُي نأ

 اىكلنه ون



 ركع مارلا ةيدحلا

 كام 0

2000 
 .٠ ركاسع نبا هاور

 .مهرخافم نم دعي امو ءابآلاب فرشلا :بسحلا

 :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 .لك هللا لوسر نم أوضأ الو ٌدوجأ الو َمجشأ ٌتيأر ام

 الا قار

 ؟سلاجم يف اهالمأ هل ةيثيدح ءازجأ ىف ذ هلعلف ؟هخيرات يف هدجأ مل )١(

 الإ اهبل حوا عا هنا فيعنن انذ :: نأ كيالح نع (5/4) هخيرات يف هل تفقو يذلاو

 ال هنأ ريغ توصلا نسح هجولا نسح هو مكيبن ناكو ؛ءتوصلا نسح هجولا نسح

 يف اذه هثيدح قاسو يدع نبا هل مجرت يذلا «كصم ٠. نب ماسح هدنس يفو . (عجري

 .برقأ فعضلا ىلإ 00 55/7 ل

 أوضأ الو عجشأ الو دوجأ الو دجنأ ًادحأ ٌتيأر ام» :هيف هظفلو (59) يمرادلا نئس (؟)

 . خَييَع هللا ا

 .تاقث هلاحر :هققحم لاقو

 .هدانسإ هققحم ححصو )١170( قالخألا مراكم يف ايندلا 5 نبا هآورو

00 



 رشع سداسلا ثبدحلا

 :لاق هنع هللا يضر َةَرَمَس نب رباج نع

 .نِئَبِقَعلا سوهنم ؛نينيعلا لكشأ ءمفلا َعيلض ِهلي هللا لوسر ناك

 5" لسان

 .هعسأو :مفلا عيلض

 ةلهشلا ٍفالخب «نيعلا ضايب يف ٌنوكت ٍةرمُحلا ةئيهك :ةلكشلاو
 دايما وت" ةردخم اهنأف

 .همحل ليلق :بِقَعلا ٌسوهنمو

 رشع عياسلا تيدحلا

 نيعلا َبْرَشُم ءرافشألا ٌبدهأ «نينيعلا َميظع هلي هللا ٌلوسر ناك

 . ةرمحب

 : يقيل ةاوؤ

 )١( لئاضفلا باتك ءملسم حيحص )5878(.

 ؟نيعلا لكشأ ام :رباج نع يوارلا - برح نب كامس لأس ةبعش نأ ملسم حيحص يف (؟)
 .نيعلا قش ليوط :لاق

 10 يقهيبلل ةوبنلا لئالد (6)

 . نيعضوملا يف هدانسإ هققحم ٌنَسِجو (ا/ة5) ,(548) هدنئسم يف دمحأ هاورو

 ك1 »ول



 رشع نماثلا ثيدحلا

 نا ل

 ؛دٌدرتملا ٍريصقلاب الو ٍطّمملا ليوطلاب لي هللا لوسر نكي مل

 ًادْعَج ناك ءطْبّسلاب الو ٍططَقلا ٍدْعَجلاِب نكي مل ءموقلا نم َةَعْبَر ناك

 ضيبأ ٌريودت ههجو يف ناك ءمَتْلَكُملاِب الو مهَطُملاب نكي ملو ًالجَر

 هرج :هديكلاو ٍشاْشُْملا ليلج ءرافشألا ٌُبدهأ :نينيعلا ٌجعدأ ءِبَرَشُم

 ىفا:يشحي امنأك علقت ىشم"اذإ +قيمالتلاو قيدكلا نطلب نعت

 .ةّوبنلا ٌمتاخ هيفتك نيب ءاعم َتفتلا ّتفتلا اذإو ءْبَبَص

 7 قينلاو :ئنمزلا هاو

 :ةرئابلا  للؤطلا' 3 طمملا

 .عمتجم وهف «ضعب ىَلَع هضعب ُهقْلَخ دٌدرت يذلا :دّدرتملاو

 . محللا يخرتسملا :مّهطملاو

 لب .هجولا ريودت ديدش نكي مل يأ ءهجولا رّودملا :متلكملاو

 .ليلق ٌريودت ههجو يف

 .ةرمح هضايب يف يذلا :بَّرْشُملاو

 .ةقدحلا ٍداوس ديدشلا : جعدألاو

 .نيعلا ٌرعش يهو ءرافشألا ٌليوطلا :بدهألاو

 ,ةسكتملاو ٍنيقفرملاو ٍنيتبكر لاك .ماظعلا سوؤر :شاشُملاو

 ثيدح :لاقو ("5*) تتاعلا باتك «يذمرتلا نلس 0/١« يقهيبلل ةوبنلا لئالد 000

 ىف قنايلآلا هفعضو ىكال) ضب اضيأ لئامشلا يف ه هأآورو 0

 0 تادرفملل ريسفت ثيدحلا رخ | يفو .(8) لئامشلا رصتخم

 يكتل»ول



 .اهميظع :اهليلجو

 رسل نفع ا وهع دكار
 :نعشلا هرم قلاخلا :درجألاو

 .ةّرسلاو ردصلا نيب رعشلا 00 : ةيرسملاو

 نم هيلجر ٌمفري هنأك ءهيشم وق َدارأ .عّلقت ىشم اذإ :هلوقو

 رم سللو نرد فاطك تراقب الايخإ يشك دك لان( روق اهتر :نفرألا

 .ردحنملا عضوملا :بّبَّصلاو

 تك م١

 نا فلا يضر ىلع نع

 «رافسالاتنهأ ةيدخلا وأ هلك نا نزيودوأك

 .فلمرعلا هاو

 «نيعلا مه“ ةقالحللا

 «نودحلا : ةعضس انشألاو

 رهو ؛١/1١5 لئالدلا يف يقهيبلا دنع وه لب «لئامشلاو نئسلا هيباتك يف هدجأ مل )١(

 اندم ١ ضيبأ ناك» : ظفلب وهو (571) ريغصلا عماجلا حيححص ىف امك ؛ حيحص

 ١1 4 كاهكلا بيدهت يف يرزملاو 4( 7/١ ىربكلا تاقبطلا ىف دعس نبا هاورو

555-50 



 : لاق هنع هللا يضر ةريره أ نع

 .رافشألا َبدهأ «نيبجلا ٌضافُْم هلك ئبنلا ناك
)2000 

 2 يقهيبلا هاور

 .هعساو :نيبجلا ضافم

 نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 سأرلا محض مخ «ليوطلاب ا ا 6-00 ناك

 00 0 .سيداركلا محض :؛نيمدقلاو ِنيّمكلا َنْئَش ؛ةيحللاو
 11 ا ا ةةيرسملا

 .هلثم هّذعب

 . "”يسلايطلاو يقهيبلاو ءهححصو يذمرتلا هاور

 )١( يقهيبلل ةوبنلا لئالد ١/51١4.
 0 ةعبر الجر ناك» :هلوأو 11/1 نييماشلا دنسم ق هاورو

 الو هلبق

 يف ركاسع ن نباو .«نيدخحخللا ضافم» هيفو )١١86( درفملا بدألا يف يراخبلا اذكو

 "#0 خيراتلاو ةفرعملا ىف يوسفلا بوقعيو 759«2/" هخيرات

 ىف هاورو « حيحص نسح ثيدح :لاقو مكمل بقانملا باتك «يذمرتلا ننس مه

 .(4) هرصتخم يف ينابلألا هححصو ًاضيأ لئامشلا

 .٠١ .ليوطلاب ِهلَك هللا لوسر نكي مل» :هلوأو ءهظفل نم بيرق وهو
 ةوبنلا لئالدو 2(«. . . ريصقلاب الأ ديك هللا لوسر ناك» : هيف هلوأو (١1ا/1 يسلايطلا كجم

 .يذمرتلا لثم هلوأو 559 - 0 ١/4

 يف مكاحلاو ؛هدانسإ هققحم ححصو (١١515)ناسحإلا «هحيحص يف نابح نب هآورو

 . هققححم هنسحو (" ع٠ ) هدئسم ىف ىلعي وبأو ؛ ىبهذلا سلا

7 



1١) 5006 1 0 8 7 

 نورشعلاو يناثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 تدهأ 1 ييكتلا ين: اهرب «نيعارذلا َحمْبَش هلك هللا و

 ا ل ناو ؛قاوسألا يف ًاباَخس نكي مل ؛نينيعلا ٍرافشأ
 .ًاعيمج ُرِبْذُيو ًاعيمج ُلبُقُي ناك

 7 لالا يقهيبلاو دمحأ مامإلا هاور

 .امهضيرع وأ امهليوط :نيعارذلا حبش

 هلاق ءماصخلل ٍتاوصألا ُبارطضاو ٌةَّجضلا :ٌبخصلاو ُتخسلاو

 يف :لاق هنأ رابخألا بعك ٌتيدح لقن نأ دعب ؛ةياهنلا :نف ريثآلا' نبا

 فارسألا يف وعم الو طيلق الو طق نابل دنع دمحم :ناروقلا

 .""باّحص الو :ةياور يفو

 )١( رشع نماثلا ثيدحلا ىف هريغو اذه ىنعم رظني )ص١١8(.

 ىربكلا تاقبطلا «نيعضوملا يف هدانسإ هققحم ٌسحو (9085) :(4*89) دمحأ دنسم (0)

 رظنيو .0؟786) دعجلا نبا دنسم :(7817) يسلايطلا دنسم 414/١« دعس نبال

 عماجلا حيحص يف يقهيبلل ينابلألا هنسحو. 54 70 يقهيبلل ةوبنلا لئالد

(4855). 

 #/١5. ريثألا نبال ةياهنلا (”)

 555/١. دعش نبا تاقبط يف ًاضيأ يورم بعك لوقو

 يف همصو نم ركذ اميف 0 لوق نم حيحصلا يف يورمو

 تانك «يراخبلا حيحص .أ قاوسألا يف باّحس الو ظيلغ الو ظفب سيل.. من : ةاروتلا

 .(3 ١١ ه) عويبلا

 ااكتن»> و



(010 

 ةفإ

 نورشعلاو تلاثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ترا يس للاب روما هلك نا لوو اك
 ا هاور

 .نانسألا نم مّدقت ام :رغئلاو

1229© 

 :نش هنأ هيعاشا يقال: نمتا نع

 ؟ولَط ّيبنلا باش له
 عبس الإ هتيحلو ٍهسأر يف ناك ام ءبيشلاب هللا ُهَناش ام :لاق

 . ءاضيب ٌةرعش ًةرشع ٍنامث وأ ًةرشع

 للا هاور

 اع اه هناكاو

 ١//711. يتقهيبلل ةوبنلا لئالد

 «برقأ لوطلا ىلإ وهو .ةعبر ناك» : هظفلو (1166) درفملا بدألا ىف يراخبلا هاورو

 نيب ام ديعب «نينيعلا رافشأ بدهأ ءرغثلا نسح «ةيحللا رعش دوسأ «ضايبلا ديدش

 .1. .٠ .نيدخلا ضافم «نيبكنملا

 .587 51/١ يقهيبلل ةوبنلا لئالد
 .ةاللإك يرابلا حتف ىف هدانسإ ظفاحلا ححصو 1 هتاقبط ىف دعس نبا هاورو

 ةهأآور اذكو (هدانسإ هققحم ححصو ةفقشتف) نابح نبا هآور يذلا ةءاضيب ةرعش ةرشع

 . هدانسإ ححصو () دنسملا يف دمحأ

 كل > ل



 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 ةرعش ٌغلبي (قيبكتملا نق” ءاق ةنعب ءاعوبرم هلي هللا لوسر ناك

. 00 
 . ملسمو يراخبلا هاور

 نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 هنأك هرهظ ىلإ ٌترظنف ءاليل ''”ةناّرعجلا نم لِكلَع ُيبنلا َّرمتعا

 .ةضف ةكيس

 . "”يقهيبلاو دمحأ مامإلا هاور

 «ملسم حيحص :(08148) سابللا باتكو )5881١(«: بقانملا باتك «يراخبلا حيحص )1١(

 .راصتخاب وهو .(7781/) لئاضفلا باتك

 نإ مث .ًاعامجإ هلوأ رسكب ١57/7: نادلبلا مجعم يف ترقاي لاق ءادّدْشم درو اذكه )٠(

 .مهنونطخي بدألاو ناقتإلا لهأو ء«هءار نوددشيو هنيع نورسكي ثيدحلا باحصأ

 .ءارلا نوففخيو نيعلا نوئكسيو

 يقهيبلا ننس .اهدانسإ هققحم نسحو (783719/8) )١18881(:. )١35941((2 دمحأ دنسم ()

 .نورخآ هأورو .("مع1/)

 ت17



 نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 :تلاق اهنع هللا يضر ءىناه ّمأ نع

 اهضعب ينثُملا ٌسيطارقلا ٌثركذ الإ ِهي هللا لوسر ّنطب ٌتيأر ام

 0 يناربطلاو دعس نباو يسلايطلا هاور

 نورشعلاو نماثلا تيدحلا

 * لاق هنع هللا يضر ةريره بأ وع

 1 َلبقأ اذ [ذإ 50 همدقب طب ا راجل طخ «نطبلا ضافم

 اي َربدأ َربدأ اذإو هاغيفح

. 0 
 ,  يقفسلاو يدذمرتلا هاور

 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا #/31١”#. ١7”. قشمد خيرات )١5١19(« يسلايطلا دنسم )1١(

 )١١١5(. يناربطلل ريبكلا مجعملا 2514/١7 دادغب خيرات ١/415

 ام :هيف هلوأو) فيعض وهو ىفعجلا رباج هيفو ىناربطلا هاور :ىمثيهلا ظفاحلا لاق

 0 د 4 كركذ الإ فو هللا لوسرب نظم لإ كرظن
 .فيعض هدانسإ :(فورعم راشب قيقحتب 071/17 دادغب خيرات ققحم لاق اذكو

 «فيعض هدانسإ نأ ٠١( مقر) هرصتخم يف هققحم ركذو «لئامشلا يف يذمرتلا هاور (؟)

 .ثيدحلا نم نايلوألا ناترقفلا وهو ؛هدهاوشب حيحص هنكل

 لِلَع هللا 0 ناك» :هلوأ نكل هل ظفللاو ؛:0 ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هاورو

 .«...ةضف نم غيص امنأك

 .سنأ لوق نم 191/٠١ دادغب خيرات يف هنم ىلوألا ةرقفلا تدروو

 ياككتحو



 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 .نيفكلا طيسب «نيمدقلاو سأرلا محض هلك هللا لوسر ناك
00 1 

 : يراخبلا هاور

 نوكالثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 .هلثم ُهّدعب َرأ مل ءهجولا َنسح «نيمدقلا ّمخض ِهلي هللا لوسر ناك
 . '"”يراخبلا هاور

 نوتازثلاو يداحلا ثيدحلا

 ءبرقأ لوطلا لإ وهو ء«ليوط الو َريصق ال يلع هللا نهي ناك

 مخض هَ يبنلا ناك :سنأ لوق نم هحيحص ىف درو امنإ ؟هحيحص ريغ ىف هلعل )١(

 باتك .«نيفكلا طْسَب ناكو ؛هلثم هلبق الو هدعب رأ مل هجولا نسح نيمدقلاو نيديلا

 سأرلا مخض ناك» )4841١94(: هحيحص يف نأ الإ ءريغصلا عماجلا نم هلقن هلعلو

 ؟يراخبلل هنأو «نيمدقلاو نيديلاو

 .(١١؟9ص) (هشماه) نوثالثلاو يداحلا ثيدحلا رظنيو

 .(24ة5١ؤ همة ٠مل سابللا باتك ,يراخبلا حيحص )0

 يكننهول



 ءؤلؤللا ُهَقَرَع نأكو «ةبْرْسَم هردص يف ناكو ؛مدّقلاو ٌفكلا َنْئَش ناكو

 :دعبط ىف ىعمي اهنأك افكت: نقعا'اذإ

 0 ادد

 «سملا تس ولا لوملا فود

 نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ىلع نع

 عم َءاج اذإ «ةعبرلا قوفو ًالوط بهاذلاب سيل هلي ٌيبنلا ناك

 َنْئَش «رافشألا َبدهأ .جلبأ ّرغأ «ةماهلا محض .ضيبأ ,مهرمغ موقلا

 َقَرَعلا نأك ءٍْبَبَص يف ٌردحني ادع علب عباد «نيمدقلاو نيّقكلا

 .هلثم هذعب الو ه ُهَلِبق َرأ مل .ؤلؤللا ههجو يف

 ."'”يقهيبلاو دمحأ مامإلا نبا هللادبع هاور

 .هعم نم لك قوف ناك يأ :مهرمغ موقلا عم َءاج اذإ

 نها رلا: ةقايلاو

 )١( ةوبنلا لئالد ١/587.

 ًالوطم هتاقبط يف دعس نبا هجرخأو  »41١/١؟4١.

 لكي يبنلا ناك :هنع هللا يضر هلوق نم (8١18)درفملا بدألا يف دروو

 تفتلا تفتلا اذإ ء.دعص يف يشمي امنأك أفكت ىشم اذإ ؛نينيعلا ميظع ٠ سأرلا مخض

 يقهيبلا دنع هسفن دنئسلابو .هعاطقنال بيعش خيشلا هفعضو :(١؟599) دمحأل دنسملا (9)

 4١١/١. دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ىف وه اذكو .؟١/5857 ةونلا لئالد ىف

 .ىقهيبلا دنع هلوأو (دعس نباو دمحأ ظفل ىلإ برقأ وهو

 اه كتله و



 . ضيبألا ع

 .نيبجاحلا نيب ام ٌحرفنم :حجلبألاو

 .ةقباسلا ثيداحألا يف اهريسفت َمِّدقت ٍظافلألا ُةيقبو

 نوثالتلاو ثلاثلا ثيدحلا

 لاق هع هللا قيفوتن نشأ نع

 . أَّمكت ىشم اذإ ءؤلؤللا ُهََرَع ّنأك «نوللا َرهزأ هلك هللا لوسر ناك

 0 او

 «ناولآلا يضع قهوه نيتسلا نفيآلا ةنهزآلا

 نوئالتلاو عبارلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«برقأ لوطلا ىلإ وهو «ةَعْبَر ناك «سانلا َّنسحأ لكي ُيبنلا ناك
 كا .وعشلا ةاوش ديدعف .عقويدهلا نوجا يلا و

 اذإ ءصمخأ هل سيل ءاهلكب َءىِطَو همدقب َءىِطَو اذإ ءبدهأ «نينيعلا
 يف ًالالتي كحض اذإو ءةّضف ٌةكيبس هنأكف هيبكنم نع هءادر عضو

 ,هدعب الو ُهَلبق ُهلثم َرأ مل ءرْدَجلا

 .ثيدحلا نم ءزج وهو (50**877/57) لئاضفلا باتك ؛«ملسم حيحص )١(

 ك1 »و



 3 فينلا ارو ناوتلا ا هاوإو

 .ريصقلاو ليوطلا نيب .ةماقلا عوبرم :ةعْبَرلا

 :ةيفتكلا نينار: ةييكتملاو

 .ةنجولا ٌمفترم ٌنوكي ال نأو «ةلاطتسالا :ّدخلا يف ُهلاسألاو

 .نُمَجلا رعش ٌليوط :بدهألاو

 .اهيلع ٍءطولا دنع ضرألا نع عفتري يذلا ٍلْجّرلا ٌنطاب :صمخألاو

 .رازإلا قوف ٍندبلا ىلعأ يف ٌسَبْلُي يذلا ٌبوثلا :ءادرلاو
 .طئاحلا وهو ءرادج ٌعممج :رّدجلاو

 : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 الوب هالك للا لؤشربك نه قولا اجاتد الو ا نربع كتحااه

 .لَِو هللا لوسر حير نم بيطأ ًارْنَع الو ًاكشِم ُتْمِمَش

 7 يراخبلا هاور

 اهنمحناو اهواك وضياع ةافنولا تالا نه : جابيدلا

 . مسيربإ

 ةنصم يف وهو :(571719) ريغصلا عماجلا حيحص يف هنسحو 99/8/١. ةوبنلا لئالد )١(

 .(؟990) لئاضفلا باتك ءملسم حيحص :؛(١015851) بقانملا باتك « يراخبلا حيحص (؟)

 .امهظفلل براقم وهو

 يكن و



 نوتالثلاو سداسلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع

 اهناف اهمرو اذرن هديل ٌتدجوف ءيذخح هل هللا لوس: حسم

 .راطع ةنوج نم اهجرخأ
 رد ا م : سيرا # )

 .زرحُيو ُبيطلا اهيف عضوي يتلا :مضلاب ةنوُجلا ."''ملسم هاور
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 نوئالتلاو عباسلا تيدحلا

 :لاق ةديرب نب هللادبع نع

 :امدق رقملا ريدحا هلك كوسرت ناك
 0 دعس نبا هاور

 نوئازتلاو نماثلا ثيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع

 نتا «عباتضالا قككا «ةرمحلاب ابرطت عيبا هي للا نرسر ناك
 سانلا لوره ىشم اذإ ءدعَجلاب الو ٍطْبَّسلاب الو ريصقلاب الو ليوطلاب
 :اذيأ .ةلفم قري ال :فعازو

 7 ب ا ع نا كارو

 ةالص هلك هللا كا :هيف هلوأو (578) لئاضفلا باتك ؛ ءملسم حيحص )١(

 ..مهدحأ ْيَّدَح حسمي لعجف ؛هعم تجرخو هلهأ ىلإ جرخ مث «ىلوألا

 )459١8(. عماجلا فيعض يف هفعضو. 4١9/١ ىربكلا تاقبطلا (؟)

 .599/# قشمد ةنيدم خيرات 4١9/١« ىربكلا تاقبطلا (9)

 اى ككتغ> ول



 نوكالتلاو عساتلا ثيدحلا

 : لاق هنع هللا يضر يمرضحلا دّبأ نب دّمأ نع

 . هلثكم ُهذعب الو ُهَلبق تيارا اه كَ هللا ل تيار

 قيتأللا نبا ةركذو «(ةباحصلا» باتك 6 ينيدملا ىسوم أ هاور

 ص

 ٌةّصق هل ٌركذو «ةباغلا دسأ يف

 نوعبرألا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 :لاق ٍةآرملا يف ُهّهجو ٌرظن اذإ لك هللا ُلوسر ناك

 يهجو ةروص َمّركو .هلدعف يقْلَخ ىّوس يذلا هلل دمحلا»

 .«نيملسملا نم ينلعجو ءاهنّسحف

 هيا

 ثيدحلا اهيفو «ةليوطلا هتصق نم ًائيش قاسو 1١1/١. ةباصإلا يف رجح نبا هدروأو )١(

 ءرهاظ لاسرإ دانسإلا يفو :لاق مث .؛«ليذلا» يف هجرخأ ىسوم ابأ نأو ءروكذملا

 . لطاب اذهو . 0. ةهج - نم ةراكت ةصقلا ىفو

 .(41469) عماجلا فيعض يف هفعضو )١١6( ينسلا نبال ةليللاو مويلا لمع (6)

 0 ملو يزبلا ىسيع نب مشاه هيفو ءطسوألا يف يناربطلا هاور : يمثيهلا ظفاحلا

 . (يربلا) ءارلاب يناربطلا دنع وهو .روكذملا مشاه ًاضيأ ينسلا نبا دنس ىفو :تلق

 .(081) طسوألا مجعملا

0 
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 سماخلا باتكلا

 لَ هقالخأ مراكم يف ًاثيدح نوعبرأ





 هلا يلعو» دمحم اندكت نلغا هلا "ىلهوب سلع ترش نيحتلا

 :لعب امأ « نيعمجأ هبيحصو

 .هكَك هتالخأ مراكم ئف اثيدح ٌنوعبرأ هذهف

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع
 . لكك نآرقلا ُهَقلَخس ناك

 ا قا ملسمو كف مامإلا هاور

 .ريغصلا عماجلا نم هظفل لقن )١(

 نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم حيحص ؛هققحم هححصو (؟4548) دمحأ دنسم

 قلخ نإف...» :اهنع هللا يضر ةشئاع هيف تلاق ليوط ثيدح نم ءزج وهو .(/45)

 :هيفو «ملسم ثيدح لثم وهو «(4١؟) دواد نشأ ننس «؛نآرقلا ناك لكي هللا يح

 )481١(. عماجلا حيحص يف هححصو .؛نآرقلا ناك خلي هللا لوسر قلخ نإف»

 حيحص يف هريغل هححصو (704) درفملا بدألا يف يراخبلا مهنم ؛نورخآ هاورو

 .,(575) بدألا

 اي ك1 و



 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 .سانلا ٌمجشأو «سانلا دوجأو «سانلا ّنسحأ دي هللا لوسر ناك
3 . 2000 

 4 000 نباو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هاور

5-5 
3 
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 تلاثلا ثيدحلا

 :لاق هن هللا "يضر نشأ نع

 ل سانلا ّنسحأ هي هللا لوسر ناك

 :لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع

 .اهرذَخ ىف ءارذعلا نم ًءايح ّدشأ دلك هللا لوس ا

 007 نباو ملسمو يراخبلاو كيش مامإلا هاور

 لئاضفملا تاتك ءملسم حيحص ل/كودم١ ىمحك») داهجلا باتك «يراخبلا حيحص )غ0(

 ,(؟الال") هجام نبأ نكس ؛ حيحص ثيدح :لاقو (5١م1/) يذمرتلا نئس ليا

 ,(550) بدألا باتك ؛يراخبلا حيحص .امهريغو ناخيشلا هاور دقو .هجرخي مل (؟)

 .(ة517"؟) ريغصلا عماجلا حتيححص 569((2) دحاسملا فاتك «ملسم حيحص

 )595١(. لئاضفلا باتك ءملسم حيحص )5١١9(( بدألا باتك ؛يراخبلا حيحص 9(6)

 حل .(# ١ مى) هحام أ عريس 03 اكدشا ةفققحم علو (١ ١ ١( يا كتشف

 (4949) ريغصلا عماجلا
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 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 : نضاعلا موكاو >يماشلا ديلا فاس اخت اذإ فلك ننال وينر ناك

 م ا لاو اوما اال و

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 .(؟ماعط مكدنع له» :لاق لخد اذإ لكي هللا لوسر ناك

 . 'مئاص ينإ) :لاق ءال :ليق اذإف

 00 ع
 : دواد وبا هاور

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نع

 )١( دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ١/ 0518ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات #//817”. 45/4.
 هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ مهنم «نورخآ هاورو )٠١0٠١١(, )١9/80( 24يبأ نباو

 ركاسع نباو دعس نبال هفعض امك .هققحم هفعضو ("91/) قالخألا مراكم يف ايندلا

 عماجلا فيعض يف )4785(.

 ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو )١191(. يديمحلا دنسم :(5188) دواد نمل ومما 0

 .(غالاو)

 يككدمو



 رمق ةعطق هنآك ةهجو راسم" رس 'اذإاةللَي هللا لوسر. ناك

 ليسو يراخبلا هاور

 نصاثلا ثيدحلا

 ةنيدملا لهأ ُمَدَح ُهءاج ءةادغلا ىَّلص اذإ ِهك هللا لوسر ناك

 .هيف ُهَدي سمغ الإ ءانإب ىتؤُي امف ءءاملا اهيف مهتينآب

 7 كيه لوكا مامإلا ةاور

 عساتلا تيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ههجوب مهيلع َلبقأ ًةادغلا سانلاب ىلص اذإ لكك هللا لوسر ناك
 :لاقف

 . «؟اهغعَبَنَأ ةزانج مكيف له»

 اذكو )44١8(« هحيحص يف يراخبلا مامإلا هاور ؛ليوطلا كلام نب بعك ثيدح يف )١(

 ,(؟ا/59) ةبوتلا باتك ( هحيحص ىف ملسم دنع وه

 هدانسإ هققحم ججحصو (١؟1؟15) ديما كلئلسسم 518*59(.2) لئاضفلا باتك ءملسم ججحص )00

 بع طرد اع
 .«اهيف هذي سمغيف ةدرابلا ةادغلا ىف هوؤاج امبرف» :نيباتكلا ىف هتلمكتو

7 



 . «انيلع اهّصقي ايؤر مكنم ىأر نم» :لاق ءال :اولاق نإف

 "ا نبا هاور

 :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 هيت يليص: هنا وأ هذي عضو سطع اذإ ِِكَك هللا لوسر ناك

 . "”هكاحلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 رشسع يداحلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 .هنع لأس مايأ َةثالث هناوخإ نم َلجرلا َدقف اذإ لكي هللا ٌلوسر ناك

 .هداع ًاضيرم ناك نإو «ُهَراَز ًادهاش ناك نإو ؛هل اعد ًابئاغ ناك نإف

 عا

 )١( قشمد ةنيدم خيرات  21١4/64ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو )4154(.

 هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاقو (لا/ل45) نيحيحصلا ىلع كردتسملا (؟)

 دواد يبأ ننس ءحيحص نسح ثيدح :لاقو (71/18) يذمرتلا ننس «؛يبهذلا

 .(4088) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو :(009)

 .عوضوم :ينابلألا لاقو «هققحم هدانسإ َفًكضو ,(*499) يلصوملا ىلعي يبأ دئسم (*)

 .(5578) ريغصلا عماجلا فيعض
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 رشع يناثلا ثيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر رفعج نب هللادبع نع

 حا وصب وا ساح اذإ ديت هللا لوسر ناك

 متلو وبأو 0 لوح | مامإلا هأور

 :لاق هنع هللا يضر نسنأ ٠ نع

 .ههجو يف كلذ يفد ا ةِرْك اذإ دع هّللأ 7-0 ناك

 هر يف يناربطلا : هأو 0

 رشع عبارلا ثيدحلا ظ

 0 َماق] ءهعم ّماقف يقول هّيقل اذإ هلك هلل لوس ناك

 دحأ هيقل اذإو ءهنع فريظتل يذلا وه 0 نورك يح «فرويصتب ملف

(010 

(00 

 هققحم هححصو )١1147( دمحأ دنسم «(؟158) ةباحصلا لئاضف باتك ءملسم حيحص
 اذإ ِهْلَي ىبنلا ناك» : ريخألا دنع هظفلو (58557) دواد ىبأ ننس «نيخيشلا طرش ىلع
 ش «. . .همامأ هلعج ًالوأ لبقتسا انيأف :لبقتسا رفس نم مدق
 .(41/58) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو
 رازبلا هاورو .(4ا/ال8) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو ,(؟الالا/) طسوألا مجعملا

 عمجم .رمع نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو :يمثيهلا ظفاحلا لاق انفنأ

 .؟5/4 دئاوزلا

20027 



 ارلا توك تع قفلت غزني ملف ءاهايإ هلوان هذي لوانتف هباحصأ نم

 هوان ندا لوانتف هباحصأ نم ًادحأ يقل اذإو « هنئم هذي ' ع ار

 ا نبا هاور

 . بذكلا هلك هللا لوسر ىلإ قلُخلا ٌضغبأ ناك

(5) 
 5 يقهيبلا هاور

 :لافأ اههن هللا ينمو. ربع ندا نع
 ينس انيغاب وو داني كلا وجو 3 اذإ هيك هللا كرتين كاع

 كتنامأو كنيد هللا عدوتسأا :لوقيو ءهذي ْعَدَي يذلا وه ٌلجرلا نكد

 .«كلمع ميتاوخو

 عماجلا )١ 0

 .(4534) ريغصلا عماجلا عيبا يف هححصو (ةملال) ناميإلا تبعش يف هاور 20

لا لقت دقف ؛رنسآ رمأ وأ ىرخنأ .قيرطل نكي دق هل ينابلالا حيحصتر  :تلق
 لوق. يقهبب

(ة89) ١ «ريكلا خيراتلا» هباتك يف هج رخل ثيح ١ حصي ا هنأو لسرم هنأ يراخبلا مامإلا
. 

 ينته و



 هل

(000) 

00 

00 

 . '"”هكاحلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور

 رشع عباسلا ثتيدحلا

 ::لاق :ةنع" هللا "ضر نينا نع

 .لايعلاو ٍنايبصلاب سانلا ٌمحرأ ِلك هلل لوس ناك

 . 9 كاسع نبا: ةاؤز

 رشع نماثلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 ٌرجنأو هذعو الإ دحأ هيتأب ال ناكو : هي بِكَ هللا لع ناك

 .هدنع ناك ْنِإ

 . ""درفملا بدألا ىف يراخبلا ُهاور

 نق ءانسمتو ٠ هجولا اذه نن تيرغ“ لاقو (*148): تارعدلا تاقك' :ئدتعرعلا نقس
 نئس ىف كلذك هانعمبو «يبهذلا هقفاوو ءهححصو (؟477) ,(؟410/8) كردتسملا
 ناك عي هنأ (5855) هجام نبا نئس يفو :(40174) دمحأ دنسم )40*1١(4. يئاسنلا
 .ايارسلا صخشأ اذإ كلذ لوقي

 .(41/848) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو

 .(4810) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو :48/4 قشمد ةنيدم خيرات
 .(1418) ريغصلا عماجلا حيحص يف هنّسحو (774) درفملا بدألا
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 رسع عساتلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع

 .''”يناربطلا هاور 200.

 ٠ :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 .سانلا هكفأ نم لكي هللا ٌلوسر ناك

 اننا 7

 نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 ىَلَع ٍدحأ لوق ٌلبقي الو «فّرّملاب ٌذخأي ال لك هللا ُلوسر ناك

 دعا

 )١( ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو (/878) ريبكلا مجعملا يف هآاور )/541 54(.

 ) )0ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو (54//211 قشمد ةنيدم خيرات )5548/48(.

 اىكتنا» هل



 ضال 1
 .هب ُهمهّناو هيلإ ُهفاضأ يأ :اذكب هَّقرقو :ةياهنلا يف لاق

 نورشعلاو يناثلا ثتيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر ورمع نبا نع

 . نلحق اظو الو 06 لكأي ال هلك هللا لوسر ناك

 . "'دمحأ ُمامإلا اور

 نورشعلاو ثلاتلا تيدحلا

 : لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع

 . مّسبت الإ ًاثيدح ُتّدحي ال هلكت هللا لوسر ناك
 ."”دمحأ ٌمامإلا ُهاور

 )1١( ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو *5 ءايلوألا ةيلح )44959(.

 امهالكف .ناسللاب ةّيذألا صَرَّقلاو ؛ماهتالا :فرقلاو .«صَرَّقلا وأ فَرّقلاب» ةيلحلا يفو

 هبقع أطي الو طق ًاثكتم لكأي لك هللا لوسر تيأر ام :هصنو (5649) دمحأ دنسم (؟)

 .نالجر

 هاورو .(1440) عماجلا حيحص يف هححصو ءريغصلا عماجلا نم فلؤملا هلقنو

 لكأي كي هللا لوسر يئر ام» :هظفلو (*ا//6١) هنئس يف دواد وبأ مهنم ءهريغ

 .كلذك هل هححصو 4. . .ًائكتم

 ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعض اذكو .هدانسإ هققحم فعضو (؟١ا9/80) دمحأ دنسم (90)

 :هيف هصلو (4595)
 4 6 #ٍ 7 7 00 5 2 6 5-0 ٠

 .ريغصلا عماجلا نم هصن فلؤملا لقن دقو .؛مسبت الإ اثيدح ثدحي ديك هللا لوسر تعمس املا

 يككان»ول



 : لاق هنع هّللأ يضر ةرمس نب رباج نع يناربطلا ىورو

 نكمل ند يفعل لك شا لوس ناك

 ." ”يناربطلا ٌةاور 00 0

 نورشعلاو سماخلا ثيدحلا

 :تكس وأ :فاطعأ الإ انيق لأي ال هلع هللا لوسو ناك

 . كاحلا ةاوز

 ::لاق -ةنع هللا نضر :ئدعاسلا ديسأ نبأ نع دمحأ مامإلا ىورو

(0010 

 هيف

 ف

0 

 ريغصلا عماجلا فيعض .ًادج فيعض :ينابلألا لاقو )3١7( يناربطلل ريبكلا مجعملا

 ,(؛ه ١ؤ)

 .هردصم نم هحيحصتو (برضي» لصألا ىف

 ثيدح نم ءزج وهو (4860) عماجلا حيحص يف هححصو )1١714(: ريبكلا مجعملا

 . ليوط
 ؛صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو ءملسم طرش ىلع هححصو (؟841) مكاحلل كردتسملا

 . ليوط ثيدحس نم عرج وهو (484864) عماجلا حتيححس يف هحيحمص أمك

 نك 32و



 ."هلأسُي ًائيش ُمنمي ال هلك هللا لوسر ناك

 علا نق نال لاكي لى هنن ؟نوسوب ناك

 نورشعلاو سداسلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر فين نب لهس نع

 ذوعيو .«مهروزيو :ةريملسملا ًءامعض يتأي هِي هللا لوسر ناك

 ." مكاحلاو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور

 نورشعلاو عباسلا تيدحلا

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ينابلألا هححص نكل «بيعش خيشلا هققحم هفعضو )١150949(, )١151١١١( دمحأ دنسم )١(
 ؟(١481/1) عماجلا هحيحص يف

 .(5854) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو (؟١؟) يناربطلل ريبكلا مجعملا (؟)

 «صيخلتلا يف يبهذلا هقفاو «هدانسإ ححصو ("8”177) نيحيحصلا ىلع كردتسملا (5)
 ةنيدملا لهأ ءارقف دوعي خلك هللا لوسر ناك» هيف هلوأو (9885) يناربطلل ريبكلا مجعملا

 عماجلا حيحص يف هححصو .ىلعي يبأ دنسم قس هدجأ ملو .2.. .مهزئانج دهشيو

 .(4481/ا/) ريغصلا
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 ا وبأو ملسمو يراخبلا هاور

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 . نسحلا مسالا ٌبحيو ءرّيطتي الو ''”لءافتي ِةفي هللا لوسر ناك

 نيف مامإلا هاور

 نورشعلاو عساتلا تيدحلا

 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

(00 

 قفز

 ةفز

 باتكو )5١149(2 دولوملا كينحت بابحتسا باب «بادآلا باتك ءملسم حيحص

 لابف يبصب يتأف» :ثيدحلا رخآ يف نأل ةراهطلا باتك ىف هدروأ  (؟585) ةراهطلا

 لل ,( هزل ةواد يبا نعش ةملدعم وكر لري هعياف ءاأ اعرق: هيلع

 همأ هتور امك ِهِيَِي هللا لوسر هكتح يذلا ريبزلا نب هللادبع ثيدح يراخبلاب ىنعي هلعلو

 هل اعد مث ةرمتب هكنح منا :(لك يبنلا ةرجه باب) هحيحص يف امك هيفو :ءامسأ

 .؟هيلع كّربو
 دواد يبأو يقهيبلل (480/5) هحيحص يف وهو ءريغصلا عماجلا نم فلؤملا هلقنو

 .طقف
 .هردصم نم هحيحصتو «لءافتي ال١ لصألا يف

 ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو «هريغل هققحم هنّسحو (؟78) دمحأ دنسم

(4904). 

 هدانسإ بيعش خيشلا ححصو (0878) ناسحإلا يف نابح نبا مهنم .نورخآ هاورو

 .ملسم طرش ىلع

 ك1



 .ريعشلا زبخ ىلع ِكولمملا ةوعد ٌتيجُيو «ةاشلا ٌلقتعيو

 , "”كارضلاةاوز

 نوتالثلا ثيدحلا

 لدي ام داسيو هلكت كنمخيوب يرن طبخت كيك هلا: لوتسر ناك

 + وبا نول الاجارلا
 0 مامإلا هاور

 نوئازتلاو يداحلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ئننا خع

 : فيتا" ةلاه لاو نفعل "وج ىلإ زهد فلك هنا لوهو "نك

 7 انامعلا يف فكرت هاو 2م 8 0 3 ا

 .(غةا١ه6) ريغصلا عماجلا حيحص ين هححصو (١؟غ98) يناربطلل ريبكلا مجعملا )0(

 يف هححص امك «نيعضوملا يف هققحم هححصو (؟51875) ,(519147) دمحأ دنسم (؟)

 .(1990) عماجلا حيحص

 حيحص ىيفو انه ؛هللا همحر ينابلألا هححصو (؟417) ةيدمحملا لئامشلا رصتخم (9)
 .(4989) عماجلا

 يعدتنعو



 . ةلاهإ هب مدتؤي امم (١”ناهدإلا نيب ءىش لك

 ا لا تعتلاو

 نوتالثلاو يناثلا ثيدحلا

 ٌمقريو «لعنلا ٌفِصَخيو ءرامحلا ُبكري كي هللا ٌلوسر ناك
 .«ينم سيلف ينس نع َبْعَر نم» :لوقيو .فوصلا ٌسبليو «صيمقلا

 رك ابع با فاوز

 اه هلق همي

 نوتارزتلاو ثلاثلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 حسميو « مهنايبص ىلع ملسيو ءراصنألا روزي ٍدِطَتَع هّللأ لوسر ناك

 .دماجلا مسدلا وأ ءهب.مدؤي نهدلا :ةلاهإلاف ؛ءارلاب «ناهرإلا» لصألا يف )١(

 .ثكملا لوط نم ةحئارلا ريغتملا نهدلا :ىنعي (؟)

 .(59145) ريغصلا عماجلا حيحص يف هلّسشحو 0الا//54 ركاسع نبال قشمد ةنيدم ا 2

 .(49419) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو )2٠١151, ,(49#8) يئاسنلا ننس (4)

 ىكتن> و



 .كلذب

 .''”يناربطلا هاور 200.

 نوكالثلاو سصاخلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 ترث هل اها: ةيتاعجلا اذعع مهدحأل لوقي هلي هللا 00 نأك

 . !هنيبج

 . ""”يراخبلاو دمحأ مامإلا هاور

 نوديرمب ل بوعلا ةنببلا ىلع" ةيراج ةيلكلا ةذهوب .رقتفا."4فرت

 .هيلع ءاعدلا اهب

 يف هفعض ينابلألا نكل ١8/9.: دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا ظفاحلا هدانسإ نّسحو )١(

 ببس ىكحو (؟965) ةيدمحملا لئامشلا رصتخم يف هنشحو (404؟) عماجلا فيعض

 .شماهلا يف كلذ
 باتك «يراخبلا حيحص «هدانسإ هققحم نّسحو )١7795(, )١5770( دمحأ دنسم (؟)

 لوقي ناك ءاناعل الو ًاشاحف الو ًابابس لل يبنلا نكي مل» :هيف هلوأو (501) بدألا

 .(هنيبج سرت هل ام :ةبتعملا دنع اندحأل

 .((ةءلءأ عماجللا حيحص) ريغصلا عماجلا نم هظفل فلؤملا لقنو

 ىكك11> و



 نوثارتلاو سداسلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نبا نع

 فكلاضللا ليطتو ةوعللا لقيو: انركذلا هدقن نك نا وشر ةناك

 . هتجاح هل ىضقي ىتح ٍدبعلاو نيكسملاو

 فردا ةلعتغش نأ نع مكاحلا هاورو .مكاحلاو يئاسنلا هاور
: ُ )00 
 ٠ هنع هللا ىصر

 نوكالثلاو عباسلا تيدحلا

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 .اهيلع ُبيِثُيو َةّيدهلا َلَبْقَي لَك هللا لوسر ناك

 ليوا دواد وبأو يراخبلاو دمحأ مامؤلا هاور

 يبأ ثيدح نمو ؛صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو هححصو (4؟7؟8) مكاحلل كردتسملا )١(

 .كلذك يبهذلا هقفاوو ًاضيأ هححص (4755) هنع هللا يضر يردخلا ديعس

 .(6:008) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو )١515(. يئاسنلا ننسو

 يذمرتلا ننس .(685”7) دواد يبأ ننس :(؟886) ةبهلا باتك :«يراخبلا حيحص (0)

 دمحأ دنسم .هجولا اذه نم حيحص بيرغ نسح ثيدح :لاقو )١489(

 ريغصلا عماجلا حيحص يف ينابلألا هححص امك ءهققحم هدانسإ ححصو (715)

 يكل



 5 و نا 0

 .اهيلع ىراجي : بيئي

 : ةريره يبأو ةشئاع نع يناربطلاو نما مامإلا ىورو

 . ''”ةقدصلا ٌلكأي الو ًةيدهلا '''ٌلكأي ناك ٍةِلي هنأ

 نوتالتلاو نماثلا ثيدحلا

 :تلاق اهنغةنلا ضر ةقئاغ ع

 لانا لعيد ملا قيس لولا دع هدب اذ هيك هلا لوشرت ذاك
 .«اذكو اذك َنولوقي ماوقأ لاب ام» :لوقي نكلو «لوقي نالف

 060١ ا مآ
 : دواد وب هاآور

 .هلاحو هنأش ام يأ :هلاب ام

 نوتالتلاو عساتلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر ةركب ىبأ نع

 .«لبقي» ةيلاتلا رداصملا يف يذلاو ءريغصلا عماجلا نم ًالقن هدروأ اذكه )١(

 .88/* ديهمتلا يف ربلادبع نبا هاورو .هققحم هدانسإ ححصو (74576) دمحأ دئسم (؟)

 )188١1(. عماجلا حيحص يف هححصو 588/١... ىربكلا تاقبطلا ىف دعس نباو

 وا 03 هأورو .(؛5919؟) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححص و 2(: 784) دواد أ ننس 2

 .هققحم هححصو (80) قالخألا مراكم يف ايندلا

 اىك11> و



 هل اركانف ارسال ا 330" تع زو لتنال رفا ناك
- 

 1 دولا

 نوعبرألا ثيدحلا

 :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 لاق تحي ام ا رناذ فلك هللا لوسيل ناك

 . "”«تاحلاصلا متت هتمعنب ىذلا هلل دمحلا»

 رمأ) ينطقرادلا دئعو ءارورس رمأل دواد نأ كدلعو اهب سب رمألا ريغصلا عماجلا يف 000

 . اهب نت وأ هرسي رمأ) هجام نبأ دنعو 0( هّرسي

 هجام نبا نئس )١17(« ينطقرادلا نئسو «(5//71) دواد ا ننس يف وهو .هجرخي مل (0)

949" ). 

 )40901١(. ريغصلا عماجلا حيحص يف هنّسحو

 :لاق هركي ام ىأر اذإو :هتلمكتو ("”80) هنئئس ىف هجام نبا دنع وهو .هجرَخي مل (0

 .«لاح لك ىلع هلل دمحلا»

 .(؟ا/971/) ريغصلا عماجلا حيحص يف هل هححص و

 ناكالا :هدنع هلوأو ءهدانسإ حجحتضو (١م45-) هوست يف مكاحلا كلذك ةهآورو

 .2.. . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا» :لاق ٌهَّرسي رمألا هاتأ اذإ ْةكَي ىسلا
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 ا 7 ل اي ا 7

 ل





 هلآ ىلعو دمحم اندّيس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعب امأ « نيعمجأ هيحصو

 . لكَ هنمأ صئاصخو هصئاصخ ضعب يف افدنع نوعرأ هذهف

 : لط هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نع

 يف لدجنمل ُمدآ نإو «نييبنلا ُمئاخل باتكلا ّْمأ يف هللا دنع ينإ»
 . (هتنئيط

 . '""هكاحلاو يقهيبلاو دمحأ مامإلا هاور

 حيحص هنكل «:فيعض هدانسإ نأ هقفحم ركذو ١( اخ ى(االاوؤ0) ذمحأ كدتس: )١(

 .هدانسسإ ححصو (؟98355) مكاحلل كردتسملا 8/١: يقهيبلل ةوبنلا لئالد ؛هريغل

 ىلع عجم : هقمحم لاقو 5404 ناسحإلا ىف نابح نبا هآور امك . يبهذلا هقفاوو

 : نع طرت
 )5١91١(. مماجلا فيعض يف هفعضو
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 يناثلا تيدحلا

 : لكي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 امل ٍدمحم ّقحب َكّلأسأ ءبر اي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل»

 .كِديب ينتقلخ امل كنأل :لاق ؟ًادمحم تفرع فيكو :لاق . يل ٌترفغ

 شرعلا مئاوق ىلع تيأرف .يسأر تعفر تحور نم ّيف تخفنو
 را ل د درا كس هللا لوسر ٌدمحم هللا الإ هللإ ال :ًابوتكم

 . كيلإ ٍقْلَخلا ٌبحأ الإ كيسا

 .«كتقلخ ام ٌدمحم الولو .مدآ اي تقدص : لاق

 بف ناو ميعن وبأو يقهيبلاو مكاحلا هاور

 ثلاثلا تيدحلا

 ةفص نع ينربخأ :تلق ءامهنع هللا يضر ورمع نب هللادبع ُتيقل

 . هلع هللا لوسر

 يف هتفص ضعبب ةاروتلا يف ٌفوصومل هنإ هللاو ءلجأ :لاق

 ءةنييمألال اززجو ًاريذنو ال ًادهاش كانلسرأ انإ ّيبنلا اهيأ اي :نآرقلا

 الو اا و طلو نوبل رك رقملا للا وره يتركز دبع هلا

 .حمصيو وفعي نكلو «ةئيسلا ةئيسلاب يزجي الو «قاوسألا يف باحخس

 .7//119/ قشمد ةنيدم خيرات يف وهو ؛ركاسع نباو ميعن ىبأ ةدايز

 ا



 هال الإ هلل ذل ول وفك: ناتع ( ءادنعلا قلما ذه َميِقُي ىتح هللا ةضبقي نلو

 .ًافلُع ًابولقو ءّاَمَص ًاناذآو ءًايمُع ًانيعأ هب حتفيو

 اجلا هاور

 : ايش داصلاب لاقيو , حاّيصلا ؛تاخسلا

 : دلك هللا ل لاق :لاق هنع هللا يضر عقسألا نب ةلئثاو نع

 دلو نم ىفطصاو . ليعامسإ ميهاربإ دلو نم ىفطصا هللا نإ»

 شيرق نم لئفطصاو ءاشيرف ةنانك ينب نم ىفطصاو .ةنانك ينب ليعامسإ

 . (مشاه ينب

(00 

00 

 0 لم هاآور

 )١501/4(. يقهيبلا نئسو «(56757؟) دمحأ دنسم نم نتملا يف هظفلو

 نأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع :هللا همحر يراخبلا دنع هلوأ نإف
 ان :ةاروعلا ىف لاق كارد اًْيَبمو اًدهلَس َكَْلَسْرَأ اَنِإ9# نآرقلا ىف ىتلا ةيآلا هذه

 ْ وير لل انشر نإ يضل اهنا
 . 1/50 لئاستلا تاك وبا هيدح وأ ونس يحسم
 نسح ثيدح :لاقو .(506"7) هلئس يف يذمرتلا دنع وه لب ءملسم ظفل سيل اذهو

 1 ب

 نم ًاشيرق ىفطصاو ؛ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا هللا نإ) :هريغو ملسم دنع هظفلو
 .«مشاه ينب نم ينافطصاو ءمشاه ينب شيرف نم ىفطصاو «ةنانك

7 



 :لاق هنع هللا يضر ديزي نب بئاسلا نع

 هيفتك نيب همتاخ ىلإ ثرظنف لَك هللا لوسر رهظ فلخ ُتمق

 .ةلجشلا د لش
 00 يراخبلا هاور

 .اهتضيب :ةلجحلا ٌرْزو

 لاق :هلع هللا يضار ةرمتس ني رباك نرغب قيبلاو ملت فقوزو

 هبشي «ةمامحلا ةضيب لثم لَو هيفتك نيب ةّوبنلا متاخ ٌتيأر
١ 

ْ 00 

 سداسلا ثيدحلا

 : لاق: اهيدغمملا "نقار باعت علا نغ

 قوس ىلإ َنيدماع ٍهباحصأ نم ةفئاط يف ِكي هللا ٌلوسر ٌلطنا
 مهيلع ثلسرأو ءءامسلا ربح نيبو نيطايشلا نيب َلْيِح دقو .«ظاكُم

 ليج :اولاقف ؟مكل ام :اولاقف ءمهموق ىلإ ٌنيطايشلا ٍتعجرف ءِبِهَّشلا

 لئاضفلا باتك ءملسم حيحص :5875(5) تاوعدلا باتك ؛«يراخبلا حيحص )4١(

 .(؟*:غه)

 «لئاضملا بانك قوم محلا يتاح تاتا تابب نين 39 مقزلا "يلع عفت :(0)

 ظفللاو 95/1١ يقهيبلل ةوبنلا لئالد «ثيدحلل (59*:ه) ماعلا مقرلا قبسي يذلا

 , هلم

 يكول



 :اهيرادمو نفرألا ىراشم“ ا ويرضاتا كدح نش“ ألا ءاممملا رح »دقو

 ِيِلَط هللا لوسر ىلإ ةماهت وحن اوهّجوت نيذلا ُرفنلا كئلوأ فرصناف

 َنآرقلا اوعمس املف .رجفلا ةالص هباحصأب ىلصي وهو .ةلخنب وهو

 .ءامسلا ربخ نيبو مكنيب لاح يذلا هللاو اذه :اولاقف ءهل اوعمتسا

 نايف اَنَعِس نإ انموق اي :اوُلاَق مهموق ىلإ اوعجر نيح كلانهف
 . ”9©4 اهل آرب دش كو وب اًنماَك دنس لإ دي ©9 اجي

 0 علا هاو

 نذآ نم :دوعسم نبا كلاش :لاق قورسم نع :ناخيشلا ىورو

 . ""ةرجش مهب ُهتنْذَآ :لاق ؟نآرقلا اوعمتسا ةليل نّجلاب لك ّئبنلا

 عباسلا ثيدحلا

 يف ٌُثمق .سدقملا ٍتيب ىلإ يب يرسأ نيح شيرق ينتبذك اَمل»
 انأو هتايآ نع مهربخأ ٌتْفِنطَن ءسدْقَملا تيب ىل هللا ىلحف «رخحلا

 . «هيلإ رظنأ

 )١( :نجلا 2٠١ ".

 )٠( هيفو (44) ةالصلا باتك ءملسم حيحص «(ا//#) ناذألا باتك «يراخبلا حيحص
 ظافلأ فالتخا .

 ) )9ةالصلا باتك ءملسم حيحص :("889) راصنألا بقانم باتك ؛يراخبلا حيحص

 )مهغع/"ه١(.

 يكتم



 5 ليطو يراخبلا هاور

 .ةياورلا هذه ريغ يف ءارسإلا عم ٌحجارعملا ركُذ دقو

 .ةباحصلا نم ٌريفغلا ٌمجلا جارعملاو ءارسإلا ٌتيدح ئور دقو

 ةلّوطم اكدع كراج مهثيداحأ ٌركذو « نيثالثو ادحاو ىظاويسلا مهنم َركذ

 ىَلَع هللا ةجح» ىف اهتلقنو :««ىربكلا صئاصخلا» هباتك ىف «ةرصتخمو

 . 2نيملاعلا

 نماثلا ثيدحلا

0 

 ا موي كيلع ىتأ له

 ٌتضرع ذإ «ةبقعلا َموي هنم ٌدشأ ناك ِكموق ا ام :لاق

 0 ل ل ري

 ينادانف 1 هلق نوح وشنت 0 ا ةباحسب انأ اذإف

 كيلإ َكَعَب دقو ,كيلع اوُدر امو كل َكِموق لوق َعِمَس دق هللا نإ :لاقف

 .مهيف َتئش امب ُهَّرمأتل ٍلابجلا َكَّلَم

 لوق َعِمَس دق هللا نإ :لاق مث يلع َمْلَسف «لابجلا ْكَلَم ينادان مث

 نإ «تئش امب ينرمأتل كير كيلإ ينشعب دقو .لابجلا ْكَلَم انأو .كموق

 .«نيّبَشْحألا مهيلع َقِبْطَ نأ َتبش

 .(ا١ا/00) ناميإلا باتك ء ملسم حيحص .(# ن١ ريسفتلا باتك «يرابخلا حيحص 2

 اي ك» و



 نم مهبالصأ نم هللا جرخُي نأ وجرأ لب» لي هلل لوسر هل لاقف
 .«ًائيش هب كرْشُي ال هللا ٌدبعي

 7 لوو يراخبلا هاور

 0 ل ا ا لا

 فرتشم ليج وهو «رمجألاو سبق وأ امهو ةكمب نافيطُملا :نالبجلا
 .ناعِقيَعُف ىَلَع هّهجو

 عساتلا ثيدحلا

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 :لاقف ءهللا يضارأ أبوأ يهو ةنيدملا ِهِْلك يبنلا مدق

 يف انل كراب ّمِهّللا ٌدشأ وأ ةكم انّبحك ةنيدملا انيلإ ْبّبح َمُهّللا»
 .«ةفخجلا ىلإ اهاَّمُح لقناو ءانل اهحًحصو انْدُمو انعاص

 + ناهمسلا هاو

 لَم ّيبنلا نأ ءامهنع هللا يضر وع نبا نح يراسللا قووو
 :لاق

 تلون ىلتح ةنيدملا نم ثثجرخ . سأرلا ةرئاث ًءادوس ةأرما ٌتيأر»

 ويستلاو داهجلا باتك ءملسم حيحص 6 رضفركلل] قلخلا ءدب باتك «يراخبلا حيحص )0غ

 .(كموق نم تيقل دقل» :نيحيحصلا ىف هتيادبو )١795(

 جحلا باتك ء.ملسم حيحص )١48489(.: ةنيدملا لئاضف باتك ؛يراخبلا حيحص (؟)

 .(1"ا/)

 .هرض رم يسم و اوف رولاا# ةروقالا )7

 م



 .''"«ةعيهَم ىلإ َلَقُت ةنيدملا ًءابو نأ اهُتلَوأف «ةعيهَم
 .ةفحجلا يه : ةعيهمو

 هده العلا ىف لافا# اخت هنا معك طولا طئاشلا :لآك

 نأ نع اوزجع مهرخآ ىلإ مهلوأ نم ءابطألا نأل .ِةَِي هل ٌةزجعم

 عنتما دقو «ىرقلا نم ٍةيرق نع لب «دالبلا نم ٍدلب نع ّنوعاطلا اوعفدي
 .ها .ةلواطتملا َدَّدُملا هذه ِةلت هئاعدب ةنيدملا نم ٌنوعاطلا

 رشاعلا ةنوعلا

 :ردب موي لاق لَك ّيبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 . «برحلا ٌةادأ هيلع هسرف سأرب ٌذدخآ ليربج اذه»

 صم تالا هاور

 قلك ةضئاقحت طم ةكتؤادلا لاك

 رشع يداحلا ثتيدحلا

 : لاق هيك يبنلا نأ ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 الأ «نينمؤملاو ةلولسر اهيلع طلسو ,ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ

 )1١( ريبعتلا باتك «يراخبلا حيحص )970794(.

  0,0يزاغملا باتك « يراخبلا حيحص )1١51(.

 م



 ةعالن ل كلجأ اامكزو يدعب ٍدحأل ْلجَت الو يلبق ٍدحأل َّلجَت مل اهنإو
 . (راهن نم

: 2000 
 5 ملسمو يراخبلا هاور

 رشع يناثلا ثيدحلا

 :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نع

 ؟انرهظأ نيب نم حرخت ملو انحصفأ كلام «هللا ٌلوسر اي

 ليربج اهب َءاجف ءَتَسَرَد َليعامسإ ٌةغل ثناك» :ِِلك لاقف
 0 55 ١

0 8 
 .  هريغو ميعن وبأ هاور

 رشع تلاثلا تيدحلا

 :لاق هنع هّللأ يضر ةريره عا ع

 ؟نيكرشملا ىلَع وعدت الأ ءهللا لوسر اي :ليق

 . «ًاباذع ُْكَعَنَأ ملو ءةيجتو تنعي امنإ) : لاق

 .(١؟*هوهز جحلا

 ةفرعم» يف مكاحلا هاورو .(58155) لامعلا زنك يف هدافأ امك هئزج ىف ىفيرطغلا هاور (؟)

 !«ةبيجع ةلع ثيدحلا اذهل" نأ ركذو ١١5/١ «ثيدحلا مولع

 نككتل> ول



 قفا( قربكلا نمتانضخلا» ىف نطويسلا ةركذ امك "لسع ماؤز
 اريغصلا عماجلا» يف ٌركذو «نيملاعلل ةيحو تع "هناب ةيضاضتخلا فان

 خيراتلا» يف يراخبلا ُهَجّرح هنأ د ١

 :لاق هنأ هولك هللا لوسر نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 مين ٌكْرَمْلط :لاق (ةِلكك) ٍدمحم ٍةايحب الإ ٍدحأ ةايحب هللا فلح ام
 .دمحم اي كتايحو :"”47) َنوُهَمَحَي ْمِرْكَس ىن

 .'؟”هيودرم نبا هاور

 نع ركاسع نباو ميعن وبأو ٌققهيبلاو هيودرم نباو ىلعي وبأ ىورو
 :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا

 هللا فلح امو لَك ٍدمحم نم هيلع ٌمركأ ًاسفن أرذ امو هللا ٌقلخ ام
 هر 0 - 5 م ع لت وا م

 8 - مبركَم ىنل ْمُهَنِإ ٌكرتمْل# :لاقف لي دمحم ٍةايحب الإ طق ٍدحأ ٍةايحب

 .04© هربت

 .«ةمحر تشعب امنإو ًاناعل ثعبأ مل ينإ) :هيف هظفلو (؟849) ربلا باتك ءملسم حيحص (9)
 ش .هظفل هنمو )5١54(2 ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو (؟)

 .ملسم ظفلب )7١"( هللا همحر هل 'درفملا بدألا» يف ًاضيأ وهو 2

 .لا١ :رجحلا (9)

 يمثيهلا ظفاحلا هجّرخو. ١97/4 ؛روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا» يف يطويسلا هركذ (4)

 .45/9 دئاوزلا عمجم .ديج هدانسإ نأ ركذو ىلعي يبأل

 .قباسلا ردصملا يف يطويسلا مهركذ (©)

 ةوبنلا لئالد .588/8 ىقهيبلل ةوبنلا لئالد ؛4"4(2) (ىمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم

 ارا يورطلا ريجنسي ج11 مهو أ

2012 



 رشع سماخلا ثيدحلا

 :لَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 . «ةكئالملا نم ةنيرقو نجلا نم هنيرق هعمو الإ ٍدحأ نم مكنم ام»
 ؟للا 7 لوشن ا كايا وب ااولاك

 . 'ريخب الإ ينرمأي الف «ملسأف هيلع ينناعأ هللا ّنكلو «يايإو» :لاق

 7 ميطمارو

 رشم سداسلا كيذخلا

 : لَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره أع

 ٌتْرِصُنو ؛مِلكلا عم اودع ظمأ :ةيضي األ ىَلَع ُتلْضُف»

 ءًادجْسمو ًاروهط ضرألا يل ْتلِعْجو ماعلا يل ثلعاو «بعُرلاب

 . «(نوّيبنلا يب َمِتحو ةفاك قْلَخلا ىلإ | ُتْلِسْرَأو

7 0 

 رشع عياسلا ثتيدحلا

 :امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 يبن امُهَنْؤَي مل اههتتنأ ِنْيَرونب ْرِشْبَأ :لاقف َكّلَم ُهاتأ لي ّيبنلا نأ

 .(259*) دجاسملا باتك ءملسم حيحص 030

 انك جل



 ''ةرقبلا ةروس ميتاوخو «باتكلا ةحتاف :كلبق

 رشع نماّتلا تيدحلا

 :لاق لك هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر ةريره يبأو ةفيذح نع

 .تبسلا موي ٍدوهيلل ناكف ءانلبق ناك ْنَم ةعمُجلا نع هللا ّلضأل

 لعجن .ةعمجلا مويل انادهف انب هللا ءاجن .دحألا ُموي ئراصنلل ناكو
 َنورخآلا نحن ؛ةمايقلا موي انل ْعَبَت مه كلذكو ءدحألاو تبسلاو ةعمجلا
 .«قئالخلا لبق مهل 0 :ةمايقلا موي َنولوألاو ءايندلا لهأ نم

 ص دك كدت 7

 رشع عساتلا ثيدحلا

 2 ٌروُفَع 5

 طعم
 هه هم

 ْنَمَو فم ُمّنِإَف نعني '
 ا راع

 نإو داب مْبَنِإَو مجده 1 : يعسيف 0 3 14
 مل 51 0 رم ع 2

 :لاقو هيدي ٌعفرف 7409 يكل رب نإ َّ رفع

 ةلمكتو (8057) نيرفاسملا ةالص باتك ء«هحيحص يف ًاضيأ ملسم دنع وهو ءهجرْخي مل 000

 دنع دعاق ليربج امنيب» :هلوأو .«هنيطعأ الإ امهنم فرحب أرقت نل» :ثيدحلا

 .نورخآ هاورو .اَهِكك يبنلا

 .(805) ةعمجلا باتك .ملسم حيحص (؟)

 6 : ميهاربإ ةيفإ

 .١١م8 :ةدئاملا (:؛)

27 



 دمحم ىلإ بهذا ؛ليربج اي :هللا لاقف .ىكب مث يتمأ .يتمأ»

 .«كؤوسُن الو كِتمأ ىف ٌكيضرُتس انإ :هل لقف

 3 ع لل او

 دكا لوفر هلاتلا# مع ذأ نضر سا قع

 . «ًاعبات ءايبنألا ُرْثكأ انأ»
0 7 

 ل كو ف احلال سنأ نع اضيأ سم ووو

 مل ْنَم ءايبنألا َنِم نإ ءٌتْفَدُص ام ءايبنألا نم ئبن َقَُدص ام»
 . "”«(دحاولا ّلجرلا الإ ُهَفَدَصُي

 سنإلا عيمج ىلإ ثدرعبم كي هنأ ىّلَع عامجإلا :يطويسلا لاق

 .هرخآ يف راصتخا عم )5١7(«2 ناميإلا باتك ءملسم حيحص يف وه )١(

 لوأ انأو» :هتمتتو ««ًاعبات» لدب ًاعَبَت١ هيفو )91/1١947”( ناميالا باتك ءملسم حيحص (؟)

 . "ةنجلا باب عرقي نم
 قّدصي مل ؛ةنجلا يف عيفش لوأ انأ» :هلوأو (”81/195) ناميإلا باتك ءملسم حيحص (8)

 .2...تقّدُص ام ءايبنألا نم عين

 .هققحم هدانسإ ححص يذلا (1114) نابح نبال ناسحإلا نم نتملا ظفلو

7 



 نورسعلاو يداحلا ثيدحلا

 هيلع .نليرتجا نيلاح نا رب يعاشل هيناتا ُتيتأ»

 .«سدنُس نم ٌةفيطق

 نباو لنيحأ مامإلا ةاور

 نورشعلاو يناثلا تيدحلا

 تيتوأ» :لاق ِةَِك يبنلا نع ابيع هلل | يضر رمع نبا نع

 . ”"”ةيآلا 2ةَعاَملأ 0 ٌمَدنِع هَل َّنإل :سْمَْخلا الإ ٍءيش لك حخيتافم

 "”حيحص ٍدنسب يناربطلاو كيوت مامإلا هاور

 ةروكذملا ةسمخلا ملعب هيلع هللا معني نأ لبق هلك اذه لاق دقو

 هيلع َمعنأ امك «هريغو ُيطويسلا ٌهركذ امك ءاهب هيلع معنأ مث ءاضيأ

 .كلذ متكب َرِمأ هناو .ءحورلا ملعب

 نابح نبا حيحص تيرقت يف ناسحالا ( هققحم هدانسإ فععضو (١:هم“) نتوجأ دنئنسم )١(

 )١75(. ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو .هققحم هدانسإ ىوقو (555)

 ىِرْذَم اَمَو ٌماسْرَأْلا ىف ام ْدلَميَو َتْبَمْلا كْرَيبَو ِةَعاَلَأ ُمْلِع ٌمَدْنع هنأ َّنِإ# :هناحبس هلوق (1)
 4«( بح ٌميِلَع َدَّنأ ذا وشل فلا دناح نسل قرد ان 11 يفتت ن7

 .["”5 :نامقل]

 عماجلا فيعض يف هفعضو )١771414(. ىناربطلل ريبكلا 0 .(ةهالف) دمحأ دنسم (6)

 .حيحصلا لاجر اهلاجر نأ يمثيهلا ظفاحلا ركذ دقق دمحأ ةياور امأ .ريخألل )5١1١١(

 .557/8 دئاوزلا عمجم

 يأ كنتم و



 نورشعلاو تلاثتلا تيدحلا

 :لاق هلك ئبنلا نأ ءهنع هللا ىضر ةفيذح نع

 «شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس رخآ نم ٍتايبآلا هذه تيطعأ»

 .«يلبق يبن اهطْعُي مل
 ."'”ناميإلا بعُش يف يقهيبلاو يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور

000 
 ا يبأ نع دمحأ ُمامإلا هلثم ىورو

 : لاق هنع هللا يضر كا جرخأو

 ىلإ «ُلوُسلَأ َنَماَد ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلا يف را

 . 7746 ادعم اه هب ىفطصا هللا نإف «'؟”اهتمتاخ

 ىلع حيحص هدانسإ :بيعش خيشلا هققحم لاقو (؟044) دمحأ دنسم )١(

 ةروس متاوخ تيطعأ» :هيف هلوأو ("076) يناربطلل ريبكلا مجعملا ءملسم طرش

 :ظفلب هلئنع وهو )١1949( يقهيبلل ناميإلا بعش ءا...زنك نم ةرقبلا

 انل اهتبرت تلعجو .ًادجسم انل اهلك ضرألا تلعج :ثالثب سانلا ىلع تلضف»

 رخآ نم تابآلا ءالؤه تيتوأو .ةكئالملا فوفصك انفوفص تلعجو .ًاروهط

 دحأ هنم ىطعُي الو «يلبق هنم دحأ طعي مل شرعلا تحت زنك نم ةرقبلا ةروس

 .1يدعب

 )1١50(. ريغصلا عماجلا حيحص يف ةثالثلل هححصو

 نم زنك نم امهتيتوأ ينإ) :هيف هلوأو «هريغل هققحم هححصو (؟81١) دمحأ دنسم (0)

 10 دعم قلي احفو :ةيلبن ئين اهتهكود ناو داما مح تحي

 .هريغل ححص كلذكو «...ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيطعأ» :لخدمب )5١1504(

 .هردصم نم هحيحصتو «اودوزت» لصألا ىف (0)

 .185 .788 :ناتريخألا ناتيآلا (4)

 ديوس نب ثراحلا نب ورمع هيف :يمتيهلا ظفاحلا لاق )78١( يناربطلل ريبكلا مجعملا (ه)

 51١1/5. دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هفرعأ ملو يرهملا

 ك2 و



 نورشعلاو عبارلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر منغ نب نمحرلادبع نع

 لاقف“ ةباحس اذإف «دحشملا ىف ولك ةشلا دتع اسولج انك

 ١ : ةاَِع هللا 000

 اذإ ىتح .كئاقل يف يْبر ُنِذْأتسا ْلَزَأ مل :لاق ُكَلَم ىلع َملَس»
 .«كنم هللا ىَلَع َمركأ ٌدحأ سيل هنأ ُكُرْشبأ ىنإ ؛ىل نذإ ُناوأ ناك

0-01 : 00 
 .' ”ةفرعملا يف ميعن وبأ هاور

 نورشسعلاو سماخلا تيدحلا

 :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 دقن ناطلا 1 م لنا وتعلن دن ةننلا ”كوسو أ
 :لاقف ٌجرخ مث ءىَّلص

 ملو ؛ممألا رئاس ىلع اهب ْمُتلَضَن مكنإف «ةالصلا هذهب اوُمِتْعَأ»

 .«مكلبق ٌةمأ

 بابض نب نمحرلادبع» هدئس يفو (808) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هاورو )١(

 .رظن «منغ نب نمحرلادبع» يباحصلا نع هتياور يف نأ داقنلا ركذو .«يرعشألا
 ءافعضلا يف لماكلا رظنيو .519/# نازيملا ناسل يف يراخبلا نع هلقن اذك

1 

 عماجلا فيعض يف هل هفعضو مام خو ( (قىشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نبا هآورو

 يفو :نوكدملا (سناوعط وأ) بابض نب نمحرلادبع ةهدئس يفو 0 )٠ ريغصلا

 .«ناوأ اذه ناك» :نيردصملا

2 



 . ”يقيجلاو ةبيش ل نباو دواد قنا هاآور

 : دع هللا ل لاق :لاق هنع هللا يضر نينا

 «مالسلا ٌتيطعأو ,«فوفصلا ىف ًةالص ُتيطعأ : لاصخ ٌتالث تيطعأ)

 . «نوراه ُنمؤيو وعدي ناك ىسوم نإف «نوراه اهاطعأ هللا نوكي

 رد ف ةماسأ ا ْش ثراحلا هاور

 : لفك .هللا لوسر لاق لاق :هنغ هللا يضر: نأ رع

 .'مهلبق ناك ْنَم اهطعُي ملو ءردقلا َةليل ىتمأل بهو هللا نإ»

0 

 ةبيش يبأ نبا فلصم )١459(«. يقهيبلل ىربكلا نئسلا )471١(« دواد عا قس +01(3)

 .(460841) ل(” 5

 .(91448) ريغصلا عماجلا فيعض يف هل هفعضو )١57(. )١19/7(« ثراحلا دنسم (؟)

 ريغصلا عماجلا فيعض يف هلاق .عوضوم وهو (541/) باطخلا روئثأمب سودرفلا (6)

 )١1559(.

 ياكتن» ون



 نورسغلاو نماتلا تيدحلا

 : ه3 هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يسذر سابع نبا نع
3 

 دنع اولوقي نأ :ممألا نم دحأ ةلطغت مل ًائيش ىتمأ ثيطعأ»

 . #70 نوُعِجَر لإ َنِإَو هني انإ# ةبيصملا
657 

 ريبج نب ديعس نع امهريسفت يف ريرج نباو قازرلادبع جرخأو
 : لاق

 لوق ىلإ نوعمست الأ «ةمألا هذه ريغ ًعاجسرتسالا ٌدحأ ُطْعي مل

 . 4”7تسوب َلَع َقَسأتي# :بوقعي

 نورشعلاو عساتلا تيدحلا

 : للك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 تناك نأ قيطنلا مه لاضع قي ناعم ىف نا ةيطعأ»

 ٌرفغتستو .كسملا ةحئار نم هللا دنع ٌبيطأ مئاصلا مف ٌفولُح :مهلبق
 ىلإ هيف َنولِصَي الف ٍنيطايشلا ُهَدَرَم ُدَفَصُتو ءًاورطفُي ىتح ةكئالملا مهل
 كشوي :لوقيف موي لك يف ُهَنْنِج هللا ٌنّيرُيو .هيلإ نولصي اوناك ام

 :ةرقبلا] 407 َنوُمِجَر هلا آند هني اَنإ اوت ُةَبيِصُت مُهْتَعَسأ 15| َنيِدلاظ :هناحبس هلوق )١(
5 !], 

 .(9140) ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو )١141١(. يناربطلل ريبكلا مجعملا (؟)
 .64 :فسوي (9)

 يطويسلل روثنملا ردلا رظني «نورخأ هلوق ىورر. 79/١ يربطلا ريرج نبا ريسفت
. 586 
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 يف مهل ُرفغيو .كيلإ اوريصيو ةنؤملا مهنع اوّقلُي نأ ٌنوحلاصلا يدابع

 . ؟ناضمر نم ةليل رخآ

 ؟نادقلا "ذليل نه ن1: لويسر- از :ةاولاكت

 . '""(هلجأ ءاضقنا دنع ُهَرِجأ ئفوي امنإ ٌلماعلا ٌنكلو ءال» :لاق

9 

 نوئالثلا ثيدحلا

 :لاق هك هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رمع نبا نع

 . (ةمألا هذهل هللا ُهلعَج «ىحضألا ليعب ثرمأ»

4 

 نوتالثلاو يداحلا ثيدحلا

 : لاق و يبنلا نع ءهنع هللا يضر يصاعلا نب ورمع نع

 هدانسإ نأ بيعش خيشلا هققحم ركذو (؟7905) دنسملا يف دمحأ هاور دقو ءهجّرخي مل )١(

 2١8/١5 ديهمتلا يف ربلادبع نباو :18”(4) هدنسم يف ثراحلاو ءًادج فيعض

 .(”505) ناميإلا بعش يف يقهيبلاو

 .فيعض وهو مادقملا وبأ دايز نب ماشه هيفو رازبلاو دمحأ هاور :يمثيهلا ظفاحلا لاق

 يف هفعض نكل .يبهذلا هقفاوو «هدانسإ ححصو (/579) نيحيحصلا ىلع كردتسملا (؟)

 )١5118(. ريغصلا عماجلا فيعض

 ءملسم طرش ىلع هدانسإ هققحم ححصو (0114) هحيحص يف نابح نبا ًاضيأ هاورو

 .مهريغو .(5589) ىربكلا نئسلا يف يئاسنلاو 2(؟788) هننس يف دواد وبأو

 .«ًاديع ىحضألا مويب ترمألا :تدرو اهلك يفو

 يكن



 . ارحّسلا ٌدلكأ باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام ٌلْصُف»

 7 كل هاور

 : ديك هّللأ 00 لاق * لاق هلع هللا _ يضر ةريره بأ نع

 دوهيلا نإ ءرطفلا ُسانلا َلّجع ام ًارهاظ ُنيدلا اذه لازي ال»

 .«نورخؤي ىراصنلاو

7 

 نوثازثلاو ثلاثلا ثيدحلا

 موي موص نع لئُس لَك ّيبنلا نأ «هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع

 :لاقف ًءاروشاع

(010 

 هيف

 . «ةيضاملا ةنسلا رفكي»

 مامإلا ركذ نكل ؛ةزمهلا ٌمضب فلؤملا هلعج دقو .روحّسلا :رحّسلا ةلكأب ينعيو

 ةودغلاك .لكألا نم ةدحاولا ةرملا ىنعت ىتلا ؛ةحتفلاب هطبض ىلع روهمجلا نأ يوونلا
 هلق حم ىطلوا فقللا يهف "حفلا ةلكألا امأو هيف ةلوكاملا» سك يد كوشملاز
 .7//701/ يوونلا حرشب

 هجام نبال هنّسحو .سراقم ظفلب )١5948(2 هجام نبا ننس ,(787) دواد نأ قسم

 .00/588) عماجلا حيحص

 ينك



 :لاقف ةفّرَع موي موص نع لئّسو

 . ""ملسم هاور «ةيقابلاو ةيضاملا ٌةنسلا ُرُفكي»

 هس دوف هوو نأ ههللدك ناك امإ ةماعلا لاه قط رمل نآك

 .مالسلا هيلع ىسوم ُهَّنُس ءاروشاع ٌمويو لك ئئبنلا

 ظ نوتالتلاو عبارلا تيدحلا |

0 

 : ٍديََع هللا م لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نع 3

 وأ ءملكتت مل ام اهَسفنأ هب ْتَنَدَح ام يتمأ نع يل َرواجت هللا نإ»

 .(هب لمعت
0 

 + ملسم هاور

 نوتالثتلاو سماخلا ثيدحلا

 "هك هللا ناسو قاد فاق انينعاذللاا يقر ادع هنا ا

 .«هيلع اوهركُتسا امو «نايسنلاو ءأطخلا ىتمأ نع َْعَضَو هللا نإ»

 0 نباو مكاحلاو نابح نباو محلا مامإلا هاور

 لكي هللا لوسر نأ :هلوأ «ليوط ثيدح نم (1919/159) مايصلا باتك ءملسم حيحص )١(

 .هموص نع لئُس
 هلعلو ءامهظافلأ نم بيرق وهو «نائيدحلا )١719( ناميإلا باتك ءملسم حيحص (؟0)

 . خس فالتخا

 -عطرش ىلع هححصو )7801١( نيحيحصلا ىلع كردتسملا «(7048) هجام نبا ننس ()

 يككنته هل



 لاق :لاق هنع هللا يضر ََد يبا نع هجام نبا حجرخأو

 : دع هللا لوسر

 اوهركُتسا امو ؛ءنايسنلاو ءأطخلا ىتمأ نع ىل ٌرواجت هللا نإ»
 .2 (هيلع 1 : 00(

 نوتالثلاو سداسلا ثيدحلا

 : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع

 دفة ١ :اننطب ع .عفري ملف ًاموي ِكك هللا لوسر ّدجس

 :لاق ٌمفر املف ءاهيف ْثْضِق

 اي َتئش ام :تلقف ؟مهب ٌلعفي اذام تما نف ينراشتسا برن نإ

 ينراشتساف «كلذ هل تلقف , ةيناثلا ىنراشتساف ,كذابعو َكُقَلَخ بر

 . كتمأ ىف كَيرخأ نل ىنإ :لاقف .كلذ هل ُتلقف ةنلاثلا

 عم .ًافلأ َّنوعبس يتمأ نم يعم ةنجلا لخدي ْنَم َلوأ نأ ينرّشبو

 .باسح مهيلع سيل ًافلأ ّنوعبس ٍفلأ لك

 هققحم هنّسحو )95١19( نابح نبال ناسحإلا «صيخلتلا يف يبهذلا هقفاوو «نيخيشلا -

 | . هريغل
 مقرلا ىف نيرحاو دمحألو )١875(,. ريغصلا عماجلا حيحص يف هجام نبال هححصو

 .«أطخلا يتمأ نع يل زواجت ىلاعت هللا نإ) ب ثيدحلا أدبي ثيح (1781)

 )١( هجام نبا ننس )5١1547( قباسلا مقرلاب هححصو )١19/81( عماجلا حيححصص ىف .

 اكن »اول



 يح يشمأ انأو َرََخأت امو يبنذ نم ْمّدقت ام يل َرَفَغ ْنأ يناطعأو

 .يردص يل َحرشو ءاحيحص

 . يضوح يف ليسي ةنجلا يف ٌرهن ءرثوكلا يناطعأ هنأو

 .ًارهش يدي نيب ىعسي ٌبعرلاو ّرصنلاو َةَّرقلا ىناطعأ هنأو

 .ةنجلا ًالوخد ءايبنألا ُلوأ ىنأ ىناطعأ هنأو

 ملو انلبق ْنَم ىَلَع َدَّدش امم ًاريثك انل لحأو «ةمينغلا ىتمأل َبّيطو

 'ةدجسلا هذه الإ ًاركش ْدجأ ملف .جرخ ْنِم نيدلا ىف انيلع ْلعجي

 ميه باو تساينالوقلا ىف ىقفاتكلا لكن ىناو :( ةمحا مامإلا هاور
 و

 :لاق ةيلاعلا يبأ نع

 سد رامكك اعلا رانك تما ل نا نسب اي ا جوبلاف

 : كو يبنلا لاقف

 مهذحأ تاصأ اذإ ليئارسإ ونب تناك ءريخ هللا مكاطعأ ام»

 ًايزخ هل ثناك اهرّمك نإف ءاهترافكو هباب ىَلَع ةبوتكم اهدجو ةئيطخلا

 هللا مكاطعأ دقو ؛ةرخآلا يف ًايزخ هل ثناك اهرّْفكي مل نإو ءايندلا يف

 لاقو .انه هنم لوطأب وهو «بيعش خيشلا هدانسإ فعضو ((84#7) دمحأ دنسم )١(

 ا دئاوزلا عممحم . مالك هةيقو ةعبهل نبا هيفو للوطحأ هاور : ىمثيهلا ظفاحلا

 نكته ون



1 

 .ةيآلا 24 َهَسْنَك ٌملَظَي وأ اًءوُس ْلَمْمَي نمو :ىلاعت لات .كلذ نم ًاريخ

 . «نهنيب امل ٌتارافك ةعمجلا ىلإ ٌةعمجلاو ءسمخلا ٌتاولصلاو
00 

 ريرج نبا هاور

 نوتازثلاو نماّثلا تيدحلا

 : هتلع هللا _ئيضو .نمنأ نع

 ملو اهولكاؤي مل مهيف ٌةأرملا ٍتضاح اذإ اوناك ٌدوهيلا نأ

 : هللا لزنأف لَك يبنلا يبنلا ُباحصأ لأسف .؛تويبلا يف اهوعماجي

 .""ةيآلا «ضيِحَمْلا ِنَع كَنْولعْيَو#

 . (حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا» : دع هللا لوو لاقف

 املاح الإ ًائيش انرمأ نم َعَدَي نأ ٌلجرلا اذه ُديري ام :دوهيلا لاقف

 عا نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو دمحأ مامإلا هاور

 *(09 امسي ارُوُمَع َهَسأ ٍدِحَي هلأ ٍرفْمَتْنَي ّدُث ٌمَسْنَت ْمِلْظَي و اًءَوُس ْلَمْمَي نمَو# :هناحبس هلوق )١(

 .[ ١٠ * ءاسنلا]

 نم هظفل لقن ثيح ؛.راصتخاب فلؤملا هدروأ دقو 4485/١ يربطلا ريرج نبا ريسفت (؟)

 . متاح يبأ نباو ريرج نبال ًاجيرخت ٠١1/١ روثنملا ردلا

 ٌّقَح َنُهوبرْفَل الو َضيِحَمْلا ىف هَل اوُلرَْعأَ ىذأ وه لق ٍضيِحَمْلأ نَع َكلئولعْيَو# : هناحبس ةلوق 0

 4(© كيرلا بيد َنيبْدَتلا بح هللا ّنإ هلآ :كرتأ ُثَبَح نم رهُوأَك كه اَدإَه نَرُمظَي
 .[؟؟5؟ :ةرقبلا]

 نئس .(«نهوعماجي ملو) هيف نأ الإ ءهنم هظفلو ("07) ضيحلا باتك ءملسم حيحص (4)

 دنسم )4211١17 :(581) يئاسنلا ننس ؛حيحص نسح ثيدح :لاقو (79171) يذمرتلا

 .(5114) هجام نبا نئس «ملسم طرش ىلع هققحم هححصو )١18501( ,(171/5) دمحأ

 ت7



 نوثالتلاو عساتلا ثيدحلا

 ."هللا ليبس يف ٌداهجلا ٍةمألا هذه ٌةينابهرو «ةينابهر ئبن لكلا
 0 وبأو كيتا مامإلا هاور

 نوعبرألا ثيدحلا

 :لاق لكك هللا لوسر نأ ءهنع هللا ضال نمل ند قرع رع

 نحنف .ًارايتخا ينراتخاو ؛موحرملا لجألا يب كردأ هللا نإ»

 ٌميهاربإ :رخف ريغ ًالوق لئاق ينإو «ةمايقلا موي َنوقباسلا َنورِخآلا
 موي ٍدمحلا ُءاول يعمو .هللا ٌبيبح انأو .هللا ئفص ىسومو .هللا ليلخ

 «ةنّسب مهُمعي ال :ثالث نم مهراجأو « يتمأ يف يندعو هللا نإو «ةمايقلا

 . «ةلالض ىلع مهعمجي الو .ءودع مهلصأتسي الو

 . زك اسع قناوأ ىمراذلا :ةاؤز

 1 ولو طفل اوما
 © ع -0©)

 نلعب بأ دعا «لايرالاب هلا بتقسيم تاتا :عتتووا مسرعا .ةيحلا دوا 69

 ةفاقبلا قيمت نق ليحل :لييفداك افلا هانبإ فندم تنمو( 419 يلضوملا
 ,(29/99) ريغصلا

 نأو 5 ض) لوألا فانكلا نع ةيرشعلاو عباسلا ثيدحلا يف يمرادلل هجيرخت قبس ()

 ,نمط هدانا ل
 سس 1 لا هلو نمو

 يكتنهو



 نوعبرألاو يداحلا تيدحلا

 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 هللا ُهئعبي ٌباذع هنأ ينربخأف ءنوعاطلا نع هلك هللا لوسر ٌتلأس

 ٌعقي ٍدحأ نم سيل «نينمؤملل ةمحر ُهّلعِج هللا نأو ءءاشي نم ىلع
 ام الإ ُهبيصُي ال هنأ ٌملعي ءابستحم ًارباص هدلب يف ٌتكميف ٌنوعاطلا

 .ديهش رجأ ىلثم هل ناك الإ ءهل هللا ّبتك

 2 املا كاك

 : غلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 .«ةنجلا هللا هلخدأ ءريخب ًةعبرأ هل اودهش ملسم اميأ»

 .(ةثالثو» :لاق ؟ةثالثو :انلقف

 .«نانثاو» :لاق ؟نانثاو :انلق

 , وبال علا لج

 هه
 )١( ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا حيحص )410/4*(.

 زئانجلا فاتكو 255148 تاداهشلا باتك انيق يراخيلا ميم ف وهو . هجارخي مل 0

 )54*"3١(.

 يكتتحو



 ةمتاخ

 :لاق هبنم نب بهو نع يقهيبلا جرخأ
 ماا رقلا ندع لإ كيوت لاق جت نصف كراج مانا

 ةركسلا خنع نوهتيو +فورعملاب نورمأي «سانلل :تحرشأ ةمأ رين

 . يتمأ مهلعجاف «هللاب نونمؤيو

 .دمحأ ةمآ كلت ؟لاق

 مهرودص يف مهليجانأ ٌةمأ ٍةاروتلا نا دجا يتدرج لاق

 مهلعجاف ءاهنوظفحي الو ارظن مهبتك نوأرقي مهلبق نم ناكو ءاهنوأرقي
 ا

 كرالا تاعكلاب نردمو همأ ءاووعلا) نتن" دنع يكإ تمون لاك

 مهلعجاف «باّذكلا ٌروعألا اولتاقي ىتح ةلالضلا ٌسوؤر ٌنولتاقي ءرِخآلاو

 . يتمأ

 سم ما كل لاك

 .مهنوطب يف مهتاقدص َنولكأي ٌةمأ ةاروتلا ىف ُدجأ ىنإ ٌبر :لاق

 مل نإف ءاهتلكأف ًاران اهيلع هللا تعب ُهَّبقدص َجرخأ اذإ مهلبق نم ناكو

 .يتمأ مهلعجاف ءرانلا اهلكأت مل ُلَبْقُت

 دما هما كلت ةملاق

 مل ةئّيسلاب مهدحأ مه اذإ ةمأ ةاروتلا يف ُدجأ ىنإ بر :لاق

 مهدحأ مع نإو «ةذحاو ةقيش هيلغ ثيتك اهلمغ نإف :ةهيلع نكت

 ىلإ اهلاثمأ ٌةرشع ثبثك اهلمع نإف ةلطمما للا كيك ايو ودوم

 اىكن1» ول



 كيا ها قللت فلات

 ٌباجتسُملاو َنوبيجتسملا مه ٌهمأ ٍةاروتلا يف ٌدِجأ ينإ ٌبر :لاق

 . يتمأ مهلعجاف .مهل

 :روبزلا يف هيلإ هللا ىحوأ امو

 تضع ال (دمحمو دمحأ همسات كذدعي حم ىتأيس هنإ ىدواد اي

 مدقت ان نتيضخي نأ ليقاهلا ثرفغ نقو : دنا كف الو هال هيلع

 .رخأت امو هبنذ نم

 ؛ءايبنألا ٌتيطعأ ام لثم لفاونلا نم مهتيطعأ «ةموحرم ُهتمأو

 ىتح «لسرلاو ءايبنألا ىلع ٌتضرتفا يتلا ٌضئارفلا مهيلع ٌتضرتفاو

 . ءايبنألا رون لثم مهرونو ةمايقلا موي ينوتأي

 امك ةالضا نكل يل ارويطع ذا ميدل تيورتفا ا

 .مهلبق ءايبنألا ىلع ٌتضرتفا

 . مهلبق ةايبنألا ثرمأ امك ةبانجلا نم لسُفلاب مهترمأو

 . مهلبق ةايبنألا ٌثرمأ امك ّجحلاب مهترمأو

 . مهلبق لسرلا ٌُثرمأ امك ٍداهجلاب مهترمأو

 مهتيطعأ ويلك ممألا نيلخغ ةعماو يطب تاخن ىنإ ىدواد اي

 ركاسع نبا هاورو .تايليئارسإلا نم ريخ وهو. 7179/١ ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا هاور )١(

 ماقام ةفيزات نك افا

 يك



 .نايسنلاو إطخلاب مهذخاؤأ ال :ممألا نم مهريغ اهطعأ مل ٍلاصخ تس

 اوهدك انو 18غ هنم ينورفغتسا اذإ ٍدمع ريغ ىلع ٌهوبكر بنذ لكو

 م .ةفعاضم افاعضأ مهل ُهتلَّجع مهسفنأ هب ٌةبيط ءيش نم مهترخآل

 ةمحرلاو ةالصلا #َنوُمِحَي هَل آَنِإَو هلي اَنإ# :اولاقو اوربص اذإ ايالبلا ىف
 ةوري نأ امإف ء.مهل ٌتبجتسا ينوعد نإو .ميعنلا تانج ىلإ ىدهلاو

 .ةرخآلا يف مهل ُهرْخَّذأ نأ امإو ءًاءوس مهنع فرصأ نأ امإو ءًالجاع

 هنا مخرب طويلا ظفاحللا قوتكلا نيمئاضتلا بره وفا

 ب

 «.كلذك تايليئارسإلا نم وهو ؛ ةمتت هلو تي ًاضيأ ةونلا لئالد ىف ىقهيبلا هأآور 200

 "957 هخيرات ىف ركاسع نبا هاور امك

 اكو





 عباسلا باتحكلا

 د هيلع ةالصلا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ





 انديس ىَلَع ميلستلاو ةالصلا لضفأو «نيملاعلا بر هلل ٌدمحلا

 هللإ ال ْنأ ٌُدهشأو ؛نيعمجأ هبحصو هلآ ىَّلَعو ؛نيلسرملا ٍديس ٍدمحم
 د ور وكم يعن ا ةيتس داب ١ يشأ و ينل ورا 0 سرب هللا ل
 :هعب اما ةيضلاعلل ةعهو ةليفرأ

 نم اهثبختنا هك ّيبنلا ىلع ٍةالصلا لضف يف ًاثيدح ٌنوعبرأ هذهف
 :هذه يهو ,''”ىلاعت هللا همحر يواخسلا ظفاحلل «عيدبلا لوقلا» باتك

 ل 14

 ءرماع نب ةبقع همساو «يردبلا يراصنألا دوعسم يبأ نع

 هل لاف «ةدابع نب دعس سلجم يف نحنو خلك هللا لوسر اناتأ

 نلت هتيكف ةيانلا لوس اي كيل ةليهتا نأ هنأ نوما ١ دعت و يعن
 ؟كيلع

 يف نويع دمحم ريشب قيقحتب عبط اهلفَو عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا" ()
 .لوألا :باتكلا اذه يف عجرملاو «توريب يف ةماوع دمحم قيقحتب مث .قشمد

 نكت ول



 لاق يل "عدلابق ىلا هلا اقتف ىطي راك اننا لوس !ةيكي ةنإف

 : لك هللا لوسر

 َتيلص امك .دمحم لآ ىَّلَعو .دمحم ىَلَع لص َمِهَفلا :اولوق»

 ٌتكراب امك ءدمحم لآ ىَلَعو ءدمحم ىَّلَع كرابو . ميهاربإ ! لآ ىلع

 دق امك مالسلاو .ديجم ٌديمح كنإ َنيملاعلا يف د يف (.ميهاربإ لآ ىَلَع

 ."متملع

 لو ملسم هاور

 هلأ نإ 1غ + لاحت و يف ينعي «كيلع يلصن نأ هللا انرمأ :هلوقو

 ا ل ارك علا مك يبل لع نس ركن دعو ارهلسو
 . 24© ع

 د دِئَكَع ّيبنلا نأ قيس أ محل دق امك مالسلاو» :هلوقو

 مالّسلا» :كيفعلا يف يىلصملا لوق وهو . هتداعإ ىلإ حتحي ملف «هايإ

 , 1ك دو دلل ةهشوو يلا اَهُيَأ َكَِلَع

 : لاق كك هللا لوسر نع «هنع هللأ يضر ند

 اهنطاومو اهلاوهأ نم ةمايقلا موي مكاجنأ نإ «سانلا اهيأ اي»

 ىلع هكردتسملا 5761 ةميزخ نبا حيحص )1١6( ةالصلا باتك ءملسم حيحص 00(

 .ه5 :بازحألا (0)

 .(888) ناذألا باتك ؛هريغو يراخبلا حيحص يف ؛تايحتلا نمض (*)

 اىك03> »ل



 ةيافك هتكئالمو هللا يف ناك دق هنإ ءايندلا راد يف ةالص يلع مكرثكأ
 َكلذب ّرمأف .ةيآلا «َّىّنلأ لع َنّْلَصِي ُهَنَحِبَلَمو هلأ َّنإ# :ىلاعت لوقي ذإ

 . هيلع مهبيثُيل َنينمؤملا
 0) 2 1 7: 0 ع 5

 :لاق ِهْكَي هللا لوسر نأ ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 . (ًأارشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو ىلع ىلص نم»

20500 
 . هريغو ملسم هاور

 ماوقب فورعملا هدمحم نب ليعامسإ مساقلا يبأل بيهرتلاو بيغرتلا باتك )١(
 حلاص نميأ قيقحتبو «لولغز ديعسلا دمحم قيقحتب عبط .هد"8ت .ةنسلا

 .نابعش

 لَك عيفشلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا يف يراخسلا ظفاحلا هدروأ دقو

 ءركاسع نبا هنعو .هل بيغرتلا يف يميتلا مساقلا وبأ هجرخأ» :لاقف 78١02ص

 يف يمليدلا هجرخأو ؛«لاوكشب نبا هقيرط نمو .«بيطخلاو هقيرط نم نميلا وبأو
 يف همقر ثيدحلاو .(ًادج فيعض هدنئسو ؛لال نبا قيرط نم سودرفلا دنسم

 .(ملالو) سودرفلا

 نابح نبا حيحص يرقت يف ناسحاإلا اي ةالصلا باتك ءملسم حيحص عه

 ريغصلا عماجلا حيحص ,(١ة69:) دواد يبأ ننس «.هدانسإ هققحم ححصو (45)

 .(5"هحور

 يكنه



 عبارلا ثيدحلا

 لكَ ّيبنلا ٌعمس هنأ ءامهنع هللا يضر '"”ورمع نب هللادبع نع

 : لوقي

 نم نإف ٠ يلع اوْلص مث .لوقي ام لثم اولوقف 0

 يل ىلاعت هللا اوُلَس مث .ًارشع اهب هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىّلص

 ؛ىلاعت هللا دابع نم ٍدبعل الإ يغبنت ال ةنجلا يف ٌةلزنم اهنإف .ةليسولا

 موي يتعافش هل 00 ةليسولا يل هللا لأس نمف ءانأ وه َنوكأ نأ وجرأو

 ىلع ٍةالصلا يف ٍدوضنملا ٌردلا» يف يكملا رجح ُنبا لاق :ةدئاف

 .«عيدبلا لوقلا» نم هّرصتخا يذلا اهلك دومحملا ماقملا بحاص

 .ةحيحص تاياور يف هب حّرص امك « تبحجو فل ىنعم نإ

 ةميظع ىرشب اهيفو «قداصلا ٍدعولاب اهنم نب ال ٌةتباث اهنأ ُثبجو ىنعمو
 نه ند ال ةفدسلا تفعل ءمالسإلا ىَلَع تومي هنأ كلذ ٍلئاقل

 . كلذك

 لَك هللا لوسر نأ ٠ .مهنع هللا يضر ةريره يبأو ّرمع نبا نع
 :لاق

 .هردصم نم هحيحصتو ارمع» لصألا ىف )١(

 .نورخآ هآوؤرو م ةالصلا باتك اضل ملسم حيحص يف وهو (هجرخي مل 2(

 اهاكتن» ون



 .(مكيلع هللا ىَّلِص «ّىلع اوُلص»

 . '"”لماكلا يف يدع نبا هجرخأ

 : لاق هنأ كك ئبنلا نع ءامهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نعو

 .«ةفعاضم ٌفاعضأ مكل اهنإف يلع اولص»

 7 ادانسإ دل نسوةزفلا ددسن قف لمليتلا ةركذ

 :ةلع هلا لوشر: لاق لاق هلع هللا “نسر كلاط.ىبأ ذيب قلع غو

 .«مكلامعأل ةاكزو .مكئرل ةاضرمو ؛مكئاعدل ةزرحُم يلع مكتالص١

 . ””يشيلقإلا اذكو ءدانسإ الب هيبأل ًاعبت يمليدلا ُهركذ

 نسداسلا تيذكلا

 : كك هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 ُهّنك ردأ ءًارشع يسمُي نيحو .أارشع ُحبصُي نيح ىلع ىلص نم»

 . «ةمايقلا موي يتعافش

(010) 

000 

00 

04 

 اح نيه ردنا وقاسم ازرطلا هاو

 امك .؛فيعض يماطقلا نب نمحرلادبع هيوار نأ ركذو. 7١1١/4 ءافعضلا يف لماكلا

 .(714806) ريغصلا عماجلا فيعض يف هن هفعض

 .6 ١ص .عيدبلا لوقلا

 نتملا يف وه امو ؛«ةزرحم» لدب «ةزوجم» هيفو (799) باطخلا روثأمب سودرفلا

 .188ص .ءعيدبلا لوقلل قفاوم

 ريغصلا عماجلا حيحص يف هنّسحو 2408/١ بيغرتلا يف يرذنملا ظفاحلا هلاق

 ,. (51 هز

 ىك:» ول



 :لوقي

 .«ةمايقلا موي ُهَعيفْش تنك ىلع ىلص نم»

1 . 0 200 
 : نيهاش نب صفح وبا هأآور

 عباسلا ثيدحلا

 :لاق هنأ هنع هللا يضر ٌىلع نع

 الإ ىلاعت هللا ىلإ ٌتبّرقت ام لجو ّرع هللا ّركذ ئسنأ نأ الول
 : لوقي هلك هللا لوسر ٌُتعمس ينإف لكك يبنلا ىلع ةالصلاب

 كيلع ئلص نم :لوقي لجو ّنع هللا نإ ءدمحم اي :ليربج لاق»

 ."يطخس نم َنامألا ٌبجوتسا ِتاّرم ٌرشع
 "يدم نبأ قسفاوو

 نماّتلا ثيدحلا

 :ِككي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 هللاديبع نب ىيحي نب ليعامسإ هدانسإ يفو ؛هل بيهرتلاو بيغرتلا باتك ىف هاور )١(

 .١180١ص

 لوقلا .يلع نع ءدهاجم نع ؛ىمسم ريغ لجر ةياور نم هنأ يواخسلا ظفاحلا ركذ (؟)

 .١16ص , عيدبلا

 يك



 نص محو .«تاولص ّرشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ئلع ىلص نم»

 . (تاجرد رشع هل عفرو « تائيس رشع

 ةدايزب هنع هللا يضر دا ضأ نبا ةأورو

 ا اقر رشع لدع هل تناكو»

 هنع هللا يضر نابل نيد ةذرت نبأ :نع.هريغو 9 0 هاورو

 0 يع ابل وا دان

 : كي هللا لوسر لاق :لاق ًاضيأ هنع هللا يضر سنأ نع

 ىلص نمو .ًارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ًةالص ىلع ىَّلص نم»

 هينيع نيب هللا ٌبتك ٌةئام ىلع ىَّلص نمو :ةئام هيلع هللا ىلص ًارشع ىلع

 . (ءادهشلا عم ةمايقلا م موي هللا ةئكسأو .رانلا نم ةءاربو «قافنلا نم ةءارب

 . '؟”يناربطلا هاور (5) .

 طرش ىلع هقفقحم هححصو (ة٠4:) نابح نبال ناسحإلا 017 915/) ئتانشتلا نكس 00(

 ,(5*ه9) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو .ملسم

 هّمسي مل ءاربلل ىلوم نع ةالصلا باتك يف مصاع يبأ نبا هاور :يرذنملا ظفاحلا لاق (')

 بيغرتلا يف امك ؛رازبلاو يناربطلاو يئاسنلا هاور هنأ يرذنملا ظفاحلا ركذو :تلق (6)

 ركذ امك ؛159//١١ يرابلا حتف .تاقث يئاسنلا دنع هتاور نأ رجح نبا ظفاحلا ركذو
 157/٠١. دئاوزلا عمجم .تاقث رازبلا لاجر نأ يمئيهلا

 .(899) ريغصلا مجعملا .(71) طسوألا مجعملا (4)

 نكل» ول



 رشاعلا تيذحلا

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 ,ةجاح ةئام هل هللا ىضق «ةرم ًةئام موي لك يف ىلع ىلص نم»
 يات انفن ننيثالثو . هترخآل اهنم ٌنيعبس

 . ينيدملا ىسوم قوبأ ظفاحلا ةلسحعو ( هذنم نبا هجرخأ

 :لاق امهنع هللا يضر ورظع نب هللادبع نعو

 هتكئالمو هيلع ىلاعت هللا ىلص «ةدحاو هلك ئبنلا ىَلَع ىلص نم»

 . «(ةالص َنيعبس اهب

 لاجم ال ذإ ءعفرلا همكحو « نسح دائسإب ديا مامإلا هآور

 ا داهتجالل

 : كي هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 حرجب هفرعأ ال يعجهلا لبش نب ملاس نب ميهاربإ هدانسإ يف :يرذنملا ظفاحلا لاق -

 يفو ؛يميجهلا ملس نب ميهاربإ :طسوألا يف :تلق) 440/١ بيغرتلا .ةلادع الو

 دئاوزلا عمجم يف يمئثيهلا ظفاحلا لاق اذكو .(يميجهلا ملاس نب ميهاربإ :ريغصلا

 .تاقث هلاجر ةيقب نأرو ٠*«:

 نأل عوضوم هنأ هققحم ركذو. 188ص عيدبلا لوقلا .نسح بيرغ ثيدح :لاق لب )١(

 لوقلا» يف سيلو .باذك هنإ ينطقرادلا هيف لاق يذلا يبضلا راكب نب سابع هدانسإ ىف

 ْ د ىف ردصم قيسملا رك نلر# ةمسحلا ةقب «عيدبلا

 دمحأ هاور :يمئيهلا ظفاحلا لاق نكل ءهدانسإ هققحم فًُكضو (5984) دمحأ دئنسم (؟)

 ْ دا 30/11 ناو صنعت ودع هفاععأت

 يكتم و



 اهب يّيحي ىتح كلَ اهب جرع الإ ةالص َيَلَع ىلص ٍدبع نم ام»
 ربق ىلإ اهب اوبهذا :ىلاعتو كرابت انّبر لوقيف .لجو رع نمحرلا ةجو

 . (هنيع اهب ٌرَقتو اهلئاقل ٌرفغتست .يدبع

(01) 
 هريغو سودرفلا دللسم يف يمليدلا هاور

 ءههجو يف ىئرث ىرشبلاو موي َتاذ َءاج كلي هللا لوسر نأ
 1 :لاقف

 امأ :لوقي لجو ّرع هللا نإ :لاقف مالسلا هيلع ُليربج ينءاج هنإ»
 هيلع ُتيلص الإ َكِتمأ نم ُدحأ َكيلع ٍيلصي ال نأ دمحم اي َكيضرُ

 ؟«ًارشع هيلع ُتمّلس الإ كِتمأ نم ٌدحأ َكيلع ْمّلِسي الو ءأرشع

 0 000 مكاحلا هاور

 .هاجّرخ سودرفلا دنسم يف يمليدلاو انبلا نب يلع ابأ نأ يواخسلا ظفاحلا ركذ )١(

 « عيدبلا لوقلا .هريغو يئاسنلا هفعض ؛يضاقلا بيبح نب رمع هدنئس يف نأو

 .174 ص
 .(ىيحيا لدب !ءىيجي» هيفو (5075) مقرب سودرفلا ين وهو

 هنلس ىف يئاسنلاو . يبهذلا هقفاوو ؛هدانسإ ححصرو (*هاله) كردتسملا يف مكاحلا مف

 هقفحم هلسجحو 54 :4) كتيسملا يف دمحأو 56 ف ةهدلسم يف يمرادلاو 11م7

 .(مكفع) تتضتملا يف ةبيش 5 نباو ,.(عالا غ) 00 يف مريارسلاب «هريغل
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 .«دحأ ُلثم ًطاريقلاو ءًاطاريق هل هللا ّبتك ًةالص ىلع ىلص نم»

 . '"”قازرلادبع هجرخأ

 رع عنارلا سوقا

 :لاق هن هللا "يضر .هبعك .ننب نأ نع

 .سانلا اهيأ اي” :لاقف ماق ليللا اثلث بهذ اذإ لك هللا ٌلوسر ناك
 امب ٌتوملا ًَءاج .ةفدارلا اهْعَبْنَت ةفجارلا تءاج .هللا اوركذا .هللا اوركذا

 .«هيف امب ٌتوملا ءاج .هيف

 مكف «كيلع ًةالصلا ُرثكأ ينإ ءهللا لوسر اي :تلقف :ّيَبَأ لاق

 .(تئش ام» :لاق

 .(كل ريخ وهف تدز ْنإو «؛تئش ام :لاق

 .«كل ٌريخ وهف تدز ْنِإو .تئش ام» :لاق

 ايللا يأ ؛هللا لوسر اي :ىلع لاؤس هلوأ ليوط ثيدح ىف ١979( قازرلادبع فنصم )١(
 .(ليللا فوج» :لاق ؟لضفأ

 .(95359) ريغصلا مماجلا فيعض يف هفٌّعضو

 ك1 »ل



 ؟:يكلثلاف : تلق

 ص ل تدز داو «تئش ام :لاق

 .«(كّبنذ كل ُرفغُيو ءكّمه ئفكت نذإ) :لاق

 . "'"دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو نيج :لاقو يذمرتلا هاور

 رسع شفاتلا ةيذحلا

 : لاق هك هللا لوسر نأ ءامهنع هللا يضر رساي نب رامع نع
 ىلع مئاق وهف .قئالخلا عامسأ ةكئالملا نم ًاكَّلَم ىطعأ هللا نإ»

 الإ ةالص ىلع يلصي يتمأ نم ٌدحأ سيلف .ةعاسلا َموقت ىتح يربق

 اذك كيلع يلصي , هيبأ مساو همساب .نالف نبا َنالف نإ دمحأ اي :لاق

 :ًارتشع هيلع هللا ىلَص ةالص كلغ ىلص نم هنأ ثرلا يل نمضو»:اذكو

 . (هللا ُهَداَر دار ْنِإَو

 ""هصاع ىبأ نبأ هاور

(00 

 ف هدسحاو .ىبهذلا هقفاوو «هدانسإ عص و م هالم) نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .(7857) ريغصلا عماجلا حيحص

 دنس يف :لاقو 7١١ص «عيدبلا لوقلا يف يراخسلا ظفاحلا مهدّدع ؛هريغو اذه هاور
 الو :يرذنملا لاق «ءيريمحلا نب نارمع نع .فالخ هيمو «مضمض نب ميعن عيمجلا

 خيراتلا يف هلوق ينعي :ريخ دمحم لاق] يراخبلا هنيلو فورعم وه لب :تلق .فرعي
 تاقث يف نابح نبا هركذو .هيلع عباتي ال :لاقو [ثيدحلا اذه رثإ )581١( ريبكلا
 هفعض 1 قد 9 0 00 0 ال :ًاضيأ 1 نارا بحاص لاق :؛نيعباتلا

 تا



 : يك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر قيّدصلا ركب 5

 ىلص اذإف .«يربق دنع ًاكَلَم ىب لكو هللا نإف ءىلع ةالصلا اورثكأ»
 2 ٍنالف نبا نالف نإ ءدمحم اي :كلملا كلذ ىل لاق ىتمأ نم لجر ىلع

. 
31 

 . (كيلع ىلص

00) 
0) 

 ةيفإ

 7 كك للا ايا

 :كَو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نعو
 .ِهلَ «ينغُلبَت مكتالص نإف يلع اوُلصف متنك امثيح»

 .  ”نيمعع لحما ةريغوت نئاريطلا ةاوز

 :لاق هلك يبنلا نع «هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 . «مالسلا يتمأ نع ينوغلبي ,«نيحاتس ةكئالم هلل نإ»

 . ”دسنالا حيحص :لاقو ُهريغو مكاحلا هاور

 ."59ص .عيدبلا لوقلا .فعض هدنس يف :يواخسلا ظفاحلا لاق

 يلع نب نسحلا نع ثيدحلا اذه ىورُي ال :لاقو (”519) طسوألا مجعملا يف هاوز

 .ميرم يبأ نبا هب دّرفت .دانسإلا اذهب الإ

 ملو بنيز يبأ نب ديمح هيفو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور :يمئيهلا ظاحلا لاقو

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «هفرعأ

 طظفاحلا ناكر 21 بيغرتلا يف يرذنملا مالك نم هجيرخت يف فلؤملا هركذ امو

 ىلعي وبأو ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور :775ص عيدبلا لوقلا يف يواخسلا

 )١54"(. عماجلا حيحص يف يناربطلل هححصو

 ححصو )9١5( نابح نبال ناسحإلا «يبهذلا هقفاوو هححصو ("ها/5) كردتسملا

 ةدعيحعصمص و ءنورخآ هآورو ١ هقفقحمم هدانسإ سم م5 كيتا دلسم :(هققحم هدانسإ

 اى ك11> »ل



 ركع سداسلا ثيذحلا

 ١ دع يلع هللا 0056 لاق :لاق هنع هللا يضر نريسأ درع

 ىوس هل '''َبِيْكو «هيلع ُتيلصو .هتالص يِنَتَمَلِب يلع ىلص نم»

 .«تانسح ٌرشع كلذ

 . ""”طسوألا يف يناربطلا هاور 20 5 تك

 ريق عباسشلا ةيدحلا

 : لكَ هللا لوسر لاق تلد وف قل يضر حاج ني

 زرثكُيلف يلع ىلص ام ٌةكئالملا هيلع ْتَّلِص ًةالص ىلع ىلص نم»

 .َلِقْيِل وأ ٌدبع

 525 ا ثيداحألا يف يسدقملا ءايضلا هأور

 رشم نساخلا ثيدحلا

 مهنع هللا يضر اهيبأ نع ءّيلع نب نيسحلا ٍةنبا سنأ مأ نع

0 

 : لاق

 .هردصم نم هحيحصتو ؛زنكو" لصألا يف )١(

 هلاجر ةيقبو ءهفرعأ مل وار هيف :يمثيهلا ظفاحلا لاقو )١17(: طسرألا مجعملا (؟)

 .1319 1515/٠١ دئاوزلا عمجم .تاقث

 هدنس يف :لاقو ١59 - 5١ص (عيدبلا لوقلا» يف يواخسلا مهركذ «نورخا هاورو (9)

 .هيف فلتخا دق هنأ مم «فيعض وهو « هللاديبع نب مصاع

 ك1



 نإ 23 فير هسا لوقا هس ارأ قتلا لوقو هذ :هلك ئبنلل اولاق
 4 0 ُهَنَكِبلَبَو هَل

 الولو ؛نونكملا ملعلا نم اذه نإ» د ٌهالكصلا هيلع لاق

 يب َّلُكو لجو ّنع هللا نإ هب مكتربخأ ام هنع ينومتلأس مكنأ

 كلذ لاق الإ ِيَّلَع يلصيف ملسم ٍدبع دنع ُرَكْذَأ الف ٠ :نيبلكلت
 : نيكلملا كنيذل ًاباوج ةتكئالمو هللا لاقو .كل هللا ٌرْفغ :ناكلملا

 كناذ لاق الإ يلع يلصي الف ملسم ٍدبع دنع ٌرَكْذأ الو .نيمآ

 كنيذل اناوقع ةتكئالمو لجو رع هللأ لاقو .كل هللا َرفغ ال :ناكلملا

 . «نيمآ :نيكلملا

1 )0 
 ةهريعو يناربطلا هاور

 رشع عساتلا ثيدحلا

 : لاق دلك يبنلا نع .هنع هللا يضر سنأ نع

 مهيلع اوتأ اذإف ءركذلا َقَلِح َنوبلطي ةكئالملا نم َةرايس هلل نإ»
 ؛ىلاعتو ٌكرابت ٍةرعلا بر ىلإ ٍءامسلا ىلإ مهدئار اوثعب مث ,مهب اوُفح
 «كباتك َنولتيو ؛كءالآ ٌنومظعي ٌكدابع نم ٍدابع ىَلَع انيتأ انّبر :نولوقيف

 لوقيف . مهايندو مهترخآل كنولأسيو هلك دمحم كِيبن ىلع َنولصيو

 انالف مهيف نإ بر اي :نولوقيف . يتمحر مهوُشغ :ىلاعتو كرابت

 .ه5 :بازحألا )١(

 هيودرم ناو يناربطلا هجرخأو :يقيقدلا يلامأ يف هاتيور : هللا همحر يراخسلا لاق (90)

 . عيدبلا لوقلا .كورتم وهو ءفاطخ نس هللادع سس مكحلا عيمجلا كنس يفور :يبلعثلاو

 اى ك1> ول 0



 .يتمحر مهوشغ :ىلاعتو كرابت ٌلوقيف .ًاقابتغا مهقبتغا امنإ .ءاطخلا

 .(مهسيلج مهب ئقشي ال ًءاسلجلا مهف
000 

 نسج ةدنسو رازبلا هاور

 نورشعلا ثيدحلا

 :هللكي هللا ٌلوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع

 نإو .مهودقف اوباغ نإ ؛ةكئالملا مهؤاسلج ًاداتوأ ٍدجاسملل نإ»

 .مهوناعأ ةجاح اوبلط نإو و .مهب اوبُحر مهوأر نإو .مهوداع اوضِرَم

 ءءامسلا نانع ىلإ مهمادقأ ْندل نم ٌةكئالملا مهب ثفح اوسلج اذإف

 لَك يبنلا ىلع ةالصلا نوبتكي .بهذلا مالقأو .ةضفلا ٌُسيطارق مهيديأب

 ٌركذلا اوحتفتسا اذإف .هللا مكداز اوديز .هللا مكمحر اوركذا : نولوقيو

 روحلا مهيلع غعلطتو ءاعدلا مهل َبيجُتساو «ءامسلا ُباوبأ مهل ثحْنف

 يل يار ملام .ههجوب مهيلع لجو ّزع هللا لبقأو .نيعلا

 . «ركذلا َقَّلِح ّنوسمتلي ٌراوزلا ماق اوقّرفت اذإف ءاوقّرفتيو هريغ

 7 لفل زل قعتانم كرت لاول مساقلا وبأ هاور

 هيف ناك نإو :هرثإ لاقو ١8٠١٠ 018١ ص «عيدبلا لوقلا» يف يواخسلا ظفاحلا هلاق )١(

 امهثيدحل نإف (فيعض وهو يريمنلا 0 «ثيدحلا ركنم وهو داقرلا ىبأ نب ةدئاز

 , ًاضيأ اقثو دق امهنأ عم ءدهاوش

 .1548/5 ةيلحلا يف ميعن وبأ هاورو

 .7١ا1 ص ؛.عيدبلا لوقلا .فيعض دنسب هاور لاوكشب نبا نأ يواخسلا ظفاحلا ركذ (؟)

 :نوزرحا ”نويدجعم' هلم لوألا مديقلا يوودقو
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 «ناتفيطم ئاَنيعَو للك نشلا ىلع ئلصأ .ثنك :ةريبه نبا لاق

 لع ئبنلا ىَلَع ىتالص دوس دادمب تكي ١ اتاك فج ءارؤ قم تيأرف

 ١ 1 2# 6 ' : , ١
 تحتفف .ساطرقلا كلذ ىف ٍفورحلا عقاوم ٌرظنا اناو .ساطرق ىف

 :هيوث ضان: كيارا نص تع ىزاوت دك هنيارث.:؛قرضتب ةرظنألا ىتيغ
 2( 6 5 زل

 : هريعو لاوكشي نبا هركذ

 نورشعلاو يداحلا ثيدحلا

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 مهضعب لاق ركذلا ٍقَّلِحب اوُرم اذإ ؛ةكئالملا نم ًةرايس هلل نإ»
 ىَلَع اولص اذإف .«مهئاعُد ىّلَع اونُمأ ٌموقلا اعد اذإن ءاودعقا :ضعبل

 ئبوط :ضعبل مهضعب لوقي مث ءاوغرفي ىتح .مهعم اولص ْةَِك يبنلا
 .(مهل اروفغم نوعجري .ءالؤهل

 هبيغرت يف يميتلا مساقلا وبأ هاور

 نورشعلاو يناثلا تيدحلا

 : لَك يبنلا لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

00 

 .روكذملا جيرختلا هيف سيلو. ١77 ١١ص ء.عيدبلا لؤقلا )١(

 وبأ لاق .نالجع نب مالسلادبع هدانسإ يف نأ هققحم ركذو :؛177ص «عيدبلا لوقلا (9)

 هب جاجتحالا يف هريغ فقوتو (هثيدح بتكي :متاح

 يش ون



 ةالص ّيلع مكرثكأ ءنطوم لك يف ٍةمايقلا موي ينم مكبرقأ نإ ١
 هل هللا ئضق ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي يف يلع ىلص نم ءايندلا يف

 مث ءايندلا جئاوح س َنيئالثو :ةرخآلا م جئاوح نم َنيعبس .ةجاح ةئام

 ءايادهلا مكيلع لخدت امك يربق يف ٌهلخدُي ًاكَلَم كلذب هللا لكوي

 يف يدنع ُةتبثأف .هتريشع ىلإ هبسنو همساب ىلع ىلص نمب ينربخُي

 . ؟ءاضيب ةفيحص

 ('”(ههروبق يف ءايبنألا ةأيحا) باتك ف يقهيبلا هاور

 نورشعلاو تلاثلا ثيدحلا

 ا لا هل ويهرب لاق 2 لاق هقفحاللا نيف اة وغتمم ىد كلا دلع وع

 .«ةالص ّىلع مهرثكأ «ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ نإ)
 هنّسحو يذمرتلا هجرخأ 00

 : لك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 لوقلا رظني .ىرخأ تاجيرخت هل دروأو هفيعض هدنس نأ يواخسلا ظفاحلا ركذ )١(

 ١"7. ص «عيدبلا
 فيعض يف هفعضو .بيرغ نسح ثيدح :لاقو (4814) ةالصلا باوبأ «يذمرتلا نئس (؟)

 .(1851) ريغصلا عماجلا
 نابح نبال ناسحإلا يف ةدايرب وهو «...يب سانلا ىلوأ» ب هدنع ثيدحلا أدبيو

 .ًاضيأ هققحم هفعض يذلا )41١(
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 . «ىلع ةالصلا رثكيلف .ًايضار هللا ىقلي نأ ُهَّرس نم»

0 5 5 . 
 : و سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخا

 هع هالسلا راكي ةلإ مهفرغا ام ةاونأ قلع ضروخلا ثدريل ةديقف

 هللا نكح" لظ تم ةقلقا لقا هنأ للك نع يورك فنا لاقو
5 8 3 

 .«هلظ الإ لظ ال موي

 ؟هللا لوسر اي مه ْنَم :ليق

 ددكأو «يتّنَس ايحأو  يتمأ نم بوركم نع جرف نما :لاق

 . «(ىلع ةالصلا

 نب ع سودرفلا ٌبحاص هازعو .مظنملا ردلا ٌبحاص هركذ

 (90كلام

 :لاق هنأ لك يبنلا نع ًاضيأ ىورُي :لاقو
 . «ةنجلا يف ًاجاوزأ مكرثكأ الص ىلع مكرثكأ

 )١( .عيدبلا لوقلا .فيعض هدئس نأ يواخسلا ظفاحلا ركذو ص18١.

 .185ص ؛«عيدبلا لوقلا (9)

 لصأ ىلع هل فقأ ملو مظنملا ردلا بحاص هركذ :١18ص قباسلا ردصملا يف هلوق (6)

 هريغ هازعو ؛هدلو هدنسي ملو كلام نب سنأل هازع سودرفلا بحاص نأ الإ ءدمتعم

 .ةريره يبأ ثيدح نم يعلخلا دناوفل

 ىلإ هيلع فقأ مل ينكل مظنملا ردلا بحاص هركذ : 8١ص قباسلا ردصملا يف لاق (4)

 .هجرخأ نم الو هدنس ىلع فقأ مل م ع يت لاقو :ةنأآلا
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 : لكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نإف .؟"رغألا مويلاو .ءارهزلا ٍةليللا يف يلع ًةالصلا اورثكأ»

 ْ . "يلع ضَرْعُت مكتالص
 . "”طسوألا يف يناربطلا هجرخأ

 نورشعلاو سداسلا ثتيدحلا

 هيفو .« ضبُف هيفو ,مدآ َقِلُخ هيف .ةعمحلا موي مكمايأ لضفأ نم

 مكتالص نإف .هيف ةالصلا نم ىلع اورثكأف .ةقعصلا هيفو .ةخفنلا

 . (ىلع ةضورعم

 ؟تْمِرَأ دقو كيلع انئالص ُضَرْعُت فيكو .هللا لوسر اي :اولاق

 داسجأ ّلكأت نأ ضرألا ىَلَع َمّرح لجو ّرع هللا نإ» :لاق
 . «ءاسنألا

 .اهمويو ةعمجلا ةليل :ينعي )١(
 ىوقتي نكل .فيعض هدنس نأ يواخسلا ظفاحلا ركذو .(54) طسوألا مجعملا (؟)

 .«يراصنألا ريشب نب معنملادبع هيف :يمثيهلا لاقو. 7١7ص عيدبلا لوقلا .هدهاوشب

 .159/* دئاوزلا عمجم .ففيعض وهو

 )١١١5(. سابع نبا نع ىرخأ ةياورو ؛(8١١١) عماجلا فيعض يف يقهيبلل هفعضو
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 ىلع حيحص تي اذه : مكاحلا لاقو «هريغو دعا مامإلا هاآور

 افلا طرش

 نورشعلاو عباسلا ثيدحلا

 * لاق هنع هللا يضر ةرمس نب نمح رلادبع نع

 ُتيأر !ًابجع ةحرابلا ٌُتيأر ينإ» :لاقف ِكلي هللا ٌلوسر انيلع جرخ

 ةنءاجف .ةّرم ٌقلعتيو ةّرم وبحيو هرم ٍطارصلا ىَلَع ٌفحزي يتمأ نم ًالجر

 . «هزواج ىتح طارصلا ىَلَع ةئماقأن هديب ثذخأف ىلع ةتالص

 اذه :لافو: يكدملا ىتييوم وبأو- «رتيكلا» نف يتاربطلا هجروا

 م و تو

 نورشعلاو نماثلا ثيدحلا

 .يبهذلا هقفاوو ؛نتملا يف ركذ امك هححصو )١٠١784( نيحيحصلا ىلع كردتسملا )١(

 ححصو (157019/) دمحأ دير 13د نبا نئسو ؛21(41١4) دواد يبأ نئسو

 )55١15(. ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو .هققحم هدانسإ

 نب يلع هريغو يناربطلا دنع هدنس يف نأو 87١ص ؛:عيدبلا لوقلا يف يواخسلا هركذ ()

 .هيف فلتخم هنأو ناعدج نب ديز

 ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعض «ليوط ثيدح رخاوأ يتأايو .ًالقتسم هدروأ دقو

 ةكئالم هتشوتحا دق يتمأ نم ًالجر تيأر .ًابجع ةحرابلا تيأر ينإ» :هلوأو )3١85(

 .«.. ..باذعلا

 اك »ون



 موي مكل ٌرون ىلع مكتالص نإف ىلع ٍةالصلاب مكسلاجم اونُيزا
 . (ةمايقلا

 7 ندا هجرخأ

 نورشعلاو عساتلا ثيدحلا

 : لي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ٌرفغتساو لكي يبنلا ىَلَع ىلصو ءّبرلا َدِمَحو ؛نآرقلا أرق نم»
 .(هلاظم نم ٌريخلا ّبلط دقف ءهّبر

 . "”ناميإلا بعش يف ىيقهيبلا هاور

 نوثازثلا ثيدحلا

 :لاقف ِهْكَك ّيبنلا تدهش :لاق هنع هللا يضر دارج نب هللادبع نع

 هللا ليبس يف ةوزغ ٌنيرشع نم أرجأ ٌمظعأ اهنإف ضئارفلا اوُسح»

 .«هلك اذ لدغت ىلع ةالصلا نإو

 7 ولا دنسم ىف قيال هحرخأ

 .فيعض هدنس نأ يواخسلا ظفاحلا ركذو .(”0:*”7) باطخلا روثأمب سودرفلا )١(
 ريغصلا عماجلا فيعض .عوضوم :ينابلألا لاق نكل .184ص ءعيدبلا لوقلا
(185"). 

 .١9١ص ء.عيدبلا لوقلا .فيعض هدنس نأ يواخسلا ظفاحلا ركذو (؟)
 .عيدبلا لوقلا يف يواخسلا هلاق «فيعض هدئسو .(5557) باطخلا روثأمب سودرفلا (6)

 .18665١ص

 نكته ول



 نوتازثلاو يداحلا ثيدحلا

 : لص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 ."مكل ةرافك ىلع ًةالصلا نإف .ءىلع اولص»

 م «هبيغرت يف يميتلا مساقلا 2 هاور
0 

 نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ًاضيأ سنأ نع

 نينامث تونذ هنع هللا احم «تلَْبَقُنَف «ةدحاو ةرم ىلع ىلص نما

 . (ةنس

010 

00 

 7 اصلا رش يف ديعس وبأو خيشلا وبأ هاو

 نوثالتلاو تلاثلا ثيدحلا

 :لاق هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع

 مساقلا يل ىرخأ ةياور يف يقارعلا لوق دروأ لب «يواخسلا ظفاحلا اذه لقي مل

 سيل هنأ يواخسلا هيلع ٌدرف ع« 1 يوم دس اهلاوي لاا حما و : ينعي)

 .194١ص ؛عيدبلا لوقلا» رظني .نتملا يف يتلا ةياورلا ّلعأ هنأ مهملاو .كلذك

 لقنو 56 ./ نازيملا نانينل ىف اىمرخملا 5 نب بهو)» ةمجرت يق ثيدحلا درو

 .591/؟ («ةعيرشلا هيزنت» بحاص هدروأ امك .ةقثب نكي مل هنأ بيطخلا ركب يبأ لوق

 0 كلملادبع ديعس يأ هقلؤمل «تادلحم (48) يف دلع ىفطصملا فرشاا باتكو

 هود كتم « ىش وكر خلا يروباسينلا دمحم
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 ينعي .رضحلاو رفسلا يف اهيلصأ نأ ِةْكَي هللا لوسر يناصوأ

 . ٌهِدََع يبنلا يلع ةالصلابو ءرثو ىلع الإ مانأ ل نأ . ىحضلا ةالص

2) ّ 5 

 : هنع هللا ىضر رباج نع

 «نيمآ» :لاق ىلوألا ًةجردلا ىقر املف ءربنملا ىقر ِخْكَي ّئبنلا نأ

 .«نيمآ» :لاقف ةثلاثلا ئقر مل «(نيمآ» :لاقف ةيناثلا يقر مث

 رم نيما» :لوقت وس فنا زق توحد يقال لت ل فعشان وبه زب اين ول اقف

 يقش :لاقف ٌليربج ينءاج ىلوألا ةجردلا يف ُتيقر امل» :لاق
 :لاق مث .نيمآ :تلقف .هل رَفْغُي ملو هنم َحلسناف َناضمر كردأ ٌدبع

 مث .نيمآ :تلقف ءةنجلا هالخدُي ملف امهدحأ وأ هيدلاو ٌكردأ ٌدِبع يقش

 نيم فلنا :كيلع لقت ملف ُهدنع ٌتركُذ ٌدبع َيقش :لاق

 ثيدح وهو .هريغو ءدرفملا بدألا يف يراخبلا هاور
00 

 .67ص «؛عيدبلا لوقلا .فيعض وهو «قدشألا نب ىلعي هدنس يفو :يواخسلا لاق )١(

 .(ةهدق)ر درفملا بدألا حيحص ىف هريغل هححصو .(545) درفملا بدألا )2

 يف يبهذلا هقفاوو .دانسإلا حيحص :لاقو (/185) كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 .اربنملا اورضحأ» :هيف هلوأو . صيخلتلا
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 نوتالثلاو سماخلا تيدحلا

 تاس 7 5 3 َ ّ 3 كلدإ

 : كك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ىلع نب "'”نيسحلا نع

 . "ةنجلا ٌقيرط َءىِطَخ .«ئلع ًةالصلا َءىِطَخْف هدنع ُتركُذ نم»

 نوتازتلاو سداسلا تيدحلا

 ناك الإ كك هللا لوسر ىَلَع هيف َنولصي ال ًاسلجم موق ٌسلجي الا
 .«باوثلا نم نوري امل «ةنحلا اولخد ْنِإو .ةرسح مهيلع

 .هريغو يقهيبلا هاور

0 

 .هريغو ءهردصم نم هحيحصتو «نسحلا» لصألا يف (؟١)

 دمحم نب ريشب هيف :يمثيهلا ظفاحلا لاقو (58817) يناربطلل ريبكلا مجعملا (7)

 يف يناربطلل هححص نكل 2154/٠١ دئارزلا ممجم .افيعض وهو ؛يدنكلا

 بأ نبا فنصم يف افنأ وهو .هقرطل امبر (5؟:ه) ءريغصلا عماجلا حيحص

 . "ااا ةبيش

 (١٠؟4") ىلد؟45) ىربكلا ندسلا يف يئاسنللو ء(ا١هالك) يقهيبلل ناميإلا بعش (0)

 موق سلج ام» يناثلا لوأو 6. تت تل ا لوألا لوأو

 ا الا ما ا ا «عيدبلا رو 0 هححصو

 00310 تكتمل تاجا

 يكهت» ون



 نوكالكلاو عباسلا تيدحلا

 :غلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 ىَلَع ٍةالصو لجو رع هللا ركذ ريغ نع اوقّرفت مث ٌموق ٌعمتجا ام»
 .«ةفيج نتنأ نع اوماق الإ هلك ئبنلا

 .هريغو يقهيبلا هاور

 .'"'ملسم ٍطرش ىَلَع حيحصلا ٌلاجر ُهلاجرو :يواخسلا لاق

 نوكالتلاو نماثلا ثيدحلا ا

 :لاق هلك يبنلا نع ءامهنع هللا يضر يلع نب "”نيسحلا نع
 . (ىلع لصي ملف هدنع ٌتْرَكُذ نم ٌليخبلا»

 م كييحأ مامإلا هاور

 لخبلا نم ءىرما بسحباا : ظفلب هريغو مصاع يبأ نبا هنع هاورو

 . *”(ىلع يلصي الف هدنع ٌركذأ نأ

 ١77ص عيدبلا لوقلا ىف هل يواخسلا حيحصتو .(١هالي) يقهيبلل ناميإلا بعش 200(

 ةهدئنسم يف يسلايطلا هادر دقو .هريغو يقهيبلل هجرخ ثيح «يئاسنلل وأ اذهل هلعل

 .(ا١ا/لهك)

 ,(همد٠ك) ريغصلا عماجلا حيحص يف هححصو

 .هرذصم نم هحيحصتو 'نسحلا» لصألا يف )0,

 نئس ؛هدانسإ ححصو (١١ه) نيحيحصلا ىلع كردتسملا )5*١5( دمحأ دنسم 2

 . (3481/8) عماجلا حيحص يف هححصو .فبيرغ حيحص نسح :لاقو مه يذمرتلا

 ركذي ملو .هعفر امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا نع وهو 000 : عيدبلا لوقلا 2

 ب نايب" رظني . السرم نوكيف ؛هعفر (يرصبلا ينعي) نسحلا نع هنأ ردصم يفو .همكح

 يك »ول



 نع 'ىفطصملا فرش» باتك يف يروباسينلا ديعس وبأ ركذو
 تيلصف :ءنكشلا تقوى ايش طبخت تتناك اهنأ  اهقع هللا" نضر: ةنقئاغ

 «هئوضب تنبلا ءانضأف دلع وحلا اهيلع لخدف ءجارسلا عفط .ةربإلا

 . هللا 000 اي كيو أروضأ ام :تلاقف .ةربإلا تدجوو

 . (ةمايقلا موي ىناري ال نمل ليو» :لاق

 .(«ليخبلا» :لاق

 . '"”«يمساب ٌعمس اذإ ىلع يلصي ال يذلا» :لاق )

 نوتازتلاو عساتلا تيدحلا

 : هلع هللا 107 لاق :لاق السرم ةداتف نع

 . هلي يلع يلصي الف ٍلجر دنع ٌركذأ نأ ءافجلا نم»

 .7كاقت ةةئاوزو» هةنهناكم فذ اة رلاهبع هيأ

 .ميت ملاس دعسأل ولكي يبنلا ىلع ةالصلا لضف باتك قيقحت يف ينابلألا ماهوأ -

 .”ا/ ص

 , همكح نيبي ملو ” 7١ص ' عيدبلا لوقلا )000

 .(052410) ريغصلا عماجلا فيعض يف هفعضو .09151) يناعنصلا قازرلادبعل فنصملا (6)

 .هلاسرإل هفيعضت نوكي نيقوثوم ةاورلا ناك اذإف
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 نوعبرألا ثيدحلا

 :لاق ِهِلك هللا لوسر نأ ءهنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 .«ينثعب امك مهثعب هللا نإف .هلسرو هللا ِءايبنأ ىَلَع اولص»

 . '"'هريغو يناربطلا هجرخأ
 72ج مس اال هيج - اق 7 يب مس يس َِ 6 سم اسما ماد لو

 © َيِسْرمْلا 1ع ْمَلَسَو © تيِصَي نع َةَرِهْلا ِتَر َكْيَر نحس
 .' "407 تييلتعلا بر هَل دلل ٠ 010 ل ا هل سس

 نب ىسوم هدنس يف :يواخسلا لاقو 86١ ص !عيدبلا لوقلا» يف هريغو يناربطلل ةهاآور )00(

 .هب سنأتسي هثيدحف ًافيعض ناك نإو وهو «ةديبع

 ١159/١١. يرابلا حتف يف مهدحأل هفعضو

 دنع سنألو ؛«يقهيبلا دنع رمع يبأ نبال (*1/87) ريغصلا عماجلا حيحص يف هنّسحو

 . بيطخلا

 .147 - 1١8٠ :تافاصلا (؟)

 اككقل> هن





 ةحفضلا ثيدحلا فرط

 هد ماتا ...٠ ؟حتفتسأف ةمايقلا موي ةنجلا باب يتآ»

 0 1 1 ] ذ 1 1 ] ]ا «(ربنملا ىقر امدنع) نيمآ»

 مع :«اننوزغي الو مهوزغن نآلا»

 0 اا «امهتيتوأ نيرونب رشبأ»

 اقل م د ا ا عد «ةدابع نب دعس سلجم يف نحنو دي هللا لوسر اناتأ»

 0 مكوة لت تاكو «كل لرقي كبرو يبر نإ :لاقف ليربج يناتأ»

 ما ترا اا ا سطل نما م ماتام عك «ءاروزلاب وهو ءانإب لك يبنلا يتأ»

 م ا وت ا جا اا سو «لغبلا نودو رامحلا قوف ةبادب تيتأ)

 اكول ان ب وا ا ناس سلخ ناعم «قلبأ سرف ىلع ايندلا ديلاقمب تيتأ»

 ا و و م اا اونا رف «ةدرب دسوتم وهو َهْبِلَي هللا لوسر تيتأ»

 81 7 جبل نر إل رانا ماو اجيج ناوجم ف جل ونت ارا طقطملا بنا دا لاما «"تارمتب ْةِلَي يبنلا تيتأل

 ةلقأ نيو نسل وو نجا داو نبط «ناديهشو قيدصو يبن كيلع امنإف تبثا»

 ا“ ب م مل قمم «ةاروتلا يف فوصومل هنإ هللاو لجأ»

 3/1 لل قع ولا سما ولا حو اج ا ا اوم متو «يبيدأت نسحأف يبر يبدأ

 ا ا اس ا سب وفا رار (دانم ىدان هقلخ نيب يضقي نأ هللا دارأ اذإ»

 اا 398 «"لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ»

 ايكةنهاول



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 ذا اا نك ا ما داو ل ودكم «تلقف تعْمُش ةمايقلا موي ناك اذإ»

 نان «نييبنلا مامإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ)

 ا ا اا :«يدعب نم ىيتمأ ىقلت ام تيرأ»

 3 ال ا ؛ديهش وأ قيدصوأ يبن الإ كيلع امف ءارح نكسا»

 ااا اا ا 'يبر ينيداني ىتح يتمأل عفشأ

 00 ا "حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا»

 1 و ا «انلبق ناك نم ةعمجلا نع هللا لضأ»

 ا و «ًاليل ةنارعجلا نم رمتعا»

 ادن هوفرال وملأ اسف دونما اناا ل وس «ةالصلا هذهب اومتعأ)»

 100010000 1 01 د  ز ز ز ز زة ةة آ 'ممألا نم دحأ هطعي مل ًائيش يتمأ تيطعأ»

 اللا جام اا فا دنا هس «لاصخ سمخ ناضمر يف يتمأ تيطعأ»

 ا و الا «لاصخ ثالث تيطعأ»

 داق ل ااا «يلبق دحأ نهطعي مل ًاسمخ تيطعأ»

 اا ودا ول مو دكا ١ مم ازنك نم ةرقبلا ةروس متاوخ تيطعأ»

 1 ا «ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيطعأ)

 1 ا «ةرقبلا ةروس رخآ نم تايآلا هذه تيطعأ»

 50 ا ا ا ما اا ولا «طئاح ىلإ انعفد ىتح هك هللا لوسر عم انلبقأ»

 اي ا ا لا «فيسلا لثم ِةَِكَت هللا لوسر هجو ناكأ»

 ا رمل م «ةنجلا يف ًاجاوزأ مكرثكأ ًةالص يلع مكرثكأ

 ااا 'اكلم يب لكو هللا نإف يلع ةالصلا اورثكأ»

 0 0 000 000 «ءارهزلا ةليللا يف يلع ةالصلا اورثكأ»

 1 ا و ا ل «يتمأ يتمأ مهللا»

 11 ب سا سمسا هاا دال اس عفوجستتاو ا «"مهلمحاف ةافح مهنإ مهللا»

 5 و ساما ورا 0 «'كدعوو كدهع كدشنأ ينإ مهللا»

 0 ادشأ وأ ةكم انبحك ةنيدملا انيلإ ببح مهللا»

 0 تما .قنتمأ»

 ان ا ا م يدار ا ا 'ىحضألا 1 كر



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 ا رسما سقم عا «مكرثكأ نطوم لك يف ةمايقلا موي ينم مكبرقأ نإ)

 ا يالا ا قو كباب نأ نارسلا] 3 كوك «موحرملا لجألا يب كردأ هللا نإ»
 ١ هاه تار و ا لا ماقول اح ب وعم («ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا هللا نإ)»

 ١ هونك نيييوللا ملا هلو وسال ديسك «ليعامسإ ميهاربإ دلو نم ىفطصا هللا نإ»

 0 ا 0 «قئالخلا عامسأ ةكئالملا نم اكلم ىطعأ هللا نإ»

 0 ااا 0 («قالخألا مراكم مامتل ينثعب هللا نإ»

 ال ا سا ماجا «'أطخلا يتمأ نع يل زواجت هللا نإ»

 ادب ا ا اوال 'اهسفنأ هب تثدح ام يتمأ نع يل زواجت هللا نإ»

 1 وو وللا يحال ور اح وا كوالا ملا حدب تحت «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ»

 0 ا ا ا «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح هللا نإ»

 00 0 «تاوامسلا :قلخي نأ لبق قلخلا ريداقم بتك هللا نإ»

 ا ف ل «نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ»

 اك هم (ردقلا ةليل يتمأل بهو هللا نإ)»

 مل ما لتاو  سا كوجلا «ةكع يف ِهَكَي يبنلل يدهت تناك كلام مأ نأ»

 00 ]1 (ِدَيِلَي هللا لوسرل تلاق راصنألا نم ةأرما نأ»

 1 ا ا وتو لاا «ةالص يلع مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ نإ»

 ل ل «نآرقلا ناك ديلي هللا لوسر قلخ نإ»

 مد ا :«نآرقلا ناك نكي هللا يبن قلح نإ»

 01 ا ا لا ا اا «مهب لعفي اذام يتمأ يف ينراشتسا يبر نإ»

 00 0 0 000021 «هلامشب ِةكي هللا لوسر دنع لكأ ًالجر نأ»

 0 «دتراف ٍةكَي يبنلل بتكي ناك ًالجر نأ»

 ةقنأ “مجم ال ا ا رام لا «ترخأتف سمشلا رمأ ْةِكَي هللا لوسر نأ»

 اولا ين ل ا ا لو يا ودوم 'ميهاربإ لوق الت ِهْيكَي هللا لوسر نأ»

 داق ا ا ا ا «(همعطتسيل لجر هءاج ْةكَي هللا لوسر نأ»

 ا لا ل «نايفس يبأ لابقإ انغلب نيح رواش كَ هللا لوسر نأ»

 1 وا و (كرحتف ءارح لبج ىلع ناك يي هللا لوسر نأ»

 اال ا ا مل (ديدحلا طاشمأب مهدحأ طشميل مكلبق نم ناك نإ)
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 ثيدحلا فرط

 100 ا ةررت نم ا تح ةفانقلا موي يبن لكل نإ»

 0 اركذلا قلحب اورم اذإ ةكئالملا نم ةرايس هلل نإ»

 وت طخبا ق يسااصا اركذلا قلح نوبلطي ةكئالملا نم ةرايس هلل نإ»

 2000 'مالسلا يتمأ نع نوغّلبي نيحايس ةكئالم هلل نإ»

 000 ا «ةكئالملا مهؤاسلج ًاداتوأ دجاسملل نإ»

 1 ا (دمحأ انأو دمحم انأ ءامسأ يل نإ»

 ا «نولعتني ًاموق اولتاقت نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ»

 ا ؛ًاثج ةمايقلا موي نوريصي سانلا نإ»

 وا وم لا 1 «نيرونب رشبأ :لاقف كلم هاتأ هلك يبنلا نأ»

 00 00202 1 تبرأ هليل قاربلاب ينأ هلك يبنلا نألا

 0 «ىرسك ىلإ هباتكب ثعب لك يبنلا نألا

 0 ؟ةوكملا ملعلا نم اذه نإ»

 ه0 الس و تو احلا تنفر احلا جام «ةمايقلا موي اعبت : أعبت ءايبنألا رثكأ انأ»

 81 ا و وأ ع اطل م ل نوم ا ماا وج ات (ةنجلا ىف عيفش لوأ انأ»

 و ا ا «هنع ضرألا قشنت نم لوأ انأ»

 ه6 5. د. 6ع دى امأ.

 هه د. ام دم اع دمام.

 يي هم دم م دعام عاما.

 005 «اهعقعقأف ةنجلا باب ةقلحب ذخأي نم لوأ انأ»

 ا ا «ةنجلا باب قدي نم لوأ انأ»

 ا «اوثعُي اذإ ًاجورخ سانلا لوأ انأ»

 ها ل سور ماراح رمل او كاوا كيوتو و اولا دش ها وام ذب كبل وا :«رخف الو هللا بيبح انأ»

 م.م دعاع ده دم اع اوأاو 0 "كلذ مم نوردت له ةمايقلا موي سانلا ديس انأ»

 2 مالا ولا يبخل اع وك سلا ماك هاا ها فخسوموم اقوا داما واوا ف سلا امدآ دلو ديس انأ»

 ل «قشني نم لوأو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ»

 هيكسر فاسق 1 يدل وي اعوو ارخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ»

 1 ور «رخف الو نيلسرملا دئاق انأ»

 يدم د. ده دم د. افاعأف

 .فام دهم ا. دعا مع

 000 1 مشاه نب بلطملادبع نب هللادبع نب دمحم ازأ»

 00 ا «يمألا يبنلا دمحم انأ»

 0 و «ىكزلا قداصلا ىمألا ىبنلا انأ»

 "و
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 فصلا ثيدحلا فرط

 3 ا م ل ل «نوملعت له مالسإلاو هللاب مكدشنأ»

 3 ا اس ام والا احم «نيتقرف ديلي هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا»

 801 «ظاكع قوس ىلإ نيدماع هباحصأ نم ةفئاط يف قلطنا»

 310 'ضرأ يهو رصم نوحتفتس مكنإا

 ق3 يس ةفبف سوا و هس ع "مكل حوتفمو نوبيصمو نوروصنم مكنإلا

 1/1 ع ا اا ال و ان رولا ا ندادل ايلا هاا رطل ا طع (ةادهم ةمحر انأ امنإ»

 ا ا «ًاباذع ثعبأ ملو ةمحر تثعب امنإ»

 0 0 00011 «كيضري امأ لوقي هللا نإ :لاقف ليربج ينءاج هنإ»

 املا مخالب جا 'اهزجنتي ةوعد هلو الإ يبن نكي مل هنإ»

 ا «ةيبيدحلا موي لكك هللا لوسر عم اوناك مهنأ»

 اذا اا دفا اا ما مد ولا «تيب نم زنك نم امهتيتوأ ىنإ»

 ا والا «ًابجع ةحرابلا تيأر ينإلا

 0 'يتمأل تعفشو يبر تلأس ينإ»

 101 ل 'نييبنلا متاخل باتكلا مأ يف هللا دنع ينإ»

 الك وم رو دس ول تاس «لدجنمل مدا نإو نييبنلا متاخ بوتكم هللا دنع ينإ)

 0 ا ا مولا ل و 'مكيلع ديهش انأو مكل طرف ينإ١

 01 هل (ددع ةمايقلا موي عفشأ نأ وجرأل ينإ»

 ا ا ا «ربعت يتمأ رظتنأ مئاقل ينإ)

 ا ا م روما سن ل «ةمحر تثعب امنإو اناعل ثعبأ مل قس

 اق ا يبا وكلا كراس مدا ا ا م ام «سمخلا الإ ءيش لك حيتافم تيتوأ»

 اك ا ل جا !ينيقل نم هنأ ليئارسإ ينب يبن ىسوم ىلإ هللا ىحوأ»

 الو وو م ارضحلاو رفسلا يف اهيلصأ نأ ِخْيك هللا لوسر يناصوأ»

 1 ا ا م «ةنجلا هللا هلخدأ ريخب ةعبرأ هل اودهش ملسم اميأ)

 نيف دل
 «يلع يلصي الف هدنع ركذأ نأ لخبلا نم ئرما بسحباا
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 ا ا ام اج لا ور وا واط يل ايلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا»

 يكنه ول



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 1 م ا وو عا جل را ةحفمادنأ ناك «ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب»

 ا ا اتوقف ارق مدآ ىتي نوزرق ريخخ نم تقعبا

 26 ا ار او ورمل دونات اركذلا نم عمست تناك ام ىلع تكبا

 0 ا 0 ذ3 «رهتت انأ اذإ ةدجنلا“ ىف نيشأ+انأ اتينا

 الا لوا وسل ودا ارا اناا ادب (َوِلَع ىبنلا دنع دعاق ليربج امئيب»

 16. ت1 و كن م ب را فهسدلاو :2نينس رشع ٌرح ةمايقلا موي سمشلا ىطعتا

 را دو يا فاو تاو كرا رسب ها ديا را بركاتة هما ب ا (هللا اهحتفيف برعلا ةريزج نوزغت»

 00000 : 14 نياَنلأ نم اك َنْلَلْصَأ َّنمَّنإ ير :ةلكَي هللا لوسر الت»
 1 ا اس وجا طولا «هلظ الإ لظ ال موي هللا شرع لظ تحت ةثالث»

 هك و او مم :2؟يبن كنأ فرعأ مب :لاق ملك هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج»

 1 ا ا واو جن اف ياا (نيزح سلاج وهو دع يبنلا ىلإ ليرمج ءاجاا

 ااا 1 1 0 اا دع ىينلا عم تججحجمحا)

 ا“ تا ولا دب سكب ماا ونا هاوومم «ًارجأ مظعأ اهنإف ضئارفلا اوجح»

 ا ما مساواة ادا «يبارعأ اذإف موي تاذ ِةيِكَي يبنلا ترضحا»

 اب لا ا اا اقتل (هلدعف ىقلخ ىوس يذلا هلل دمحلا»

 اا 00000000 (ءاوس هاياوزو رهش ةريسم ىضوحاا

 ال ف وما ما ا سا (ىنغلبت مكتالص نإف «ىلع اولصف متنك امثيح»

 0“ ا ا ا ب ا «عُدوملاك اموي دع هللا لوسر انيلع جرخ»

 ا 'ةنجلا يتمأ فصن لخدي وأ ةعافشلا نيب ٌُتريخا١



 ةحفصلا كيدحلا فرط

 زد ر

 ودق يي «تجرخ سأرلا ةرئاث ءادوس ةأرما ٌتيأر»

 ا 0 ا (ِيِلَص هيفتك نيب ةوبنلا متاخ تيأر»

 ا اهلثم هدعب الو هلبق تيأر امف ِةيِكَي هللا لوسر تيأر»

 ةا ادحأ موي هلامش نعو هلي يبنلا نيمي نع تيأر»

 اا 0100111 'نايحضإ ةليل يف مكي يبنلا تيأر»

 11107 م با لا جلب ل نأ ل ا «"يلع ةالصلاب مكسلاجم اونيز»

 ش - س

 هي يا «ًارفس ْوِْكَي هللا لوسر عم انرفاس»

 1000 0 00000 ٠ ؟«نوعاطلا نع ِخيِككَي هللا لوسر تلأس»

 ا :«يبر نذأتسأ لزأ مل :لاق كلم يلع ملس»

 1 وا ام ب سا سا سا و د «ةليشولا 'ىل هللا اولا

 1 خلو و اال وو جرو ودم رم هو و (ءاروشاع موي ايم

 اا“ ا م افا اا ادم تسد «ةفرع موي موص نع لئس»

 الك وا عش اسك راش قل ونا هاا حك «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافشا
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 ل ا مما نم اما لج مد اجو وعل قل امكئاعدل ةزرحم يلع مكتالص»

 ا ا 0 0 1 ا «هلسرو هللا ءايبنأ ىلع اولص»

 اقل ووك م ا 0000 «مكيلع هللا ىلص يلع اولص»

 11 م مال ووو تشل (مكل ةرافك يلع ةالصلا نإف يلع اولص»

 ابل ع للا ام م م «ةفعاضم فاعضأ مكل اهنإف يلع اولص»

 الا ا املا و ارو هاا اح حا اربنملا دعصو رجفلا اموي َةْكَي هللا لوسر انب ىلص»



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 ق- ف

 لا ا «باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام لضف»
 0 0 اا «تسسب ءايبنألا ىلع تلضف»

 1 و قا اواو وا ارامل طقم ارق يح طا («ثالثي سانلا ىلع تلضف»

 ينج ا ام ل سو ابا («كيلع ىلص نم لوقي هللا نإ دمحم اي ليربج لاق"

 0 لا ااا ا امكبجعو مكمالك تعمس دق"

 ا ا ا ا و سا بس ا للا ادجأ ملف اهبراغمو ضرألا قراشم ٌتبلق)

 ١ك سس و «همتاخ ىلإ ٌترظنف لك هللا لوسر رهظ فلخ تمق»

 رب ل و مح ياو «بذكلا ٍةكَي هللا لوسر ىلإ قلخلا ضغبأ ناك»

 او اسس هوو هدول ونامل باعت «ةضف نم غيص امنأك ضيبأ ناك»

 ا ا ل ما ا وا را ل «ةرمحلا ترش :ضيبأ ناكا

 ب لا وب مم اس د كام ب «ة يحسب انزقم نفبأ ناك
 اك ا عا سيمو جرم هممت واشوف "هجولا حيلم ضيبأ ناك»
 اد و ا اس ون ب الإ عنا قاس و «ًامدق رشبلا نسحأ ناك»
 0 ] ]1 1]1]ز]11]1 0 «ةعبر ناك .«سانلا نسحأ ناك»

 0 06 «ًاقلخ سانلا نسحأ ناك»

 1 0 ا ا «سانلا دوجأو سانلا نسحأ ناك»

 م ا «ًاقلخ هتسحأو ًاهجو سانلا نسحأ ناك

 7 وع ا هطول نووا عانس سك «هلل دمحلا لاق هرسي رمألا هاتأ اذإ ناك»

 ا ل ... «نالف لاب ام لقي مل ءيشلا لجرلا نع هغلب اذإ ناك»
 5 ا ل ا ولا ا و با از قع دسم ان اجساد ناكل

 مق“ بكم د لتصل لمع ارت ادوار واو طب نجت «ةلخن عذج ىلإ دنتسا بطخ اذإ ناك»

 ا يك «سانلا نيلأ هئاسنب الخ اذإ ناك»

 ا م وبلا نك وتمم نانو يد اج سيلاس 21: ع (ماعط مكدنع له :لاق لخد اذإ ناك»
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 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 1 ا ل وسطا او «سانلا اهيأ اي :لاقف ماق ليللا اثلث بهذ اذإ ناك»

 ا ا ا ا ا وا «هلل دمحلا :لاق بحي ام ىأر اذإ ناك»

 ا ةهيحو "ناسا رس 1ذإ ناكا

 1 ل و رس زكا ا را يو ووقف «مهيلع لبقأ ةادغلا سانلاب ىلص اذإ ناك»

 اا اا (مدخ هءاج ةادغلا ىلص اذإ ناك»

 ااا اهيف ىلع هبوث وأ هدي عضو سطع اذإ ناك»
 )موا ا ل ا اما دعو ماع «مايأ ةثالث هنارخإ نم لجرلا دقف اذإ ناك

 ام ا وا ا !هتيب لهأ نايبصب يقلت رفس نم مدق اذإ ناك»

 0 ا ا ا (ههجو يف كلذ 8 ًائيش هرك اذإ ناك»
 ا ب (هعم ماقف هباحصأ نم دحأ هيقل اذإ ناك»

 يك“ يا «هديب ذخأ الجر عدو اذإ ناك»

 1 ا ا ا را ا الا «لايعلاو نايبصلاب سانلا محرأ ناك»

 ا ا و م ل مل سما مومن «ؤلؤللا هقرع نأك نوللا رهزأ ناك»

 ا ا ل 000000 «رافشألا بدهأ ةقدحلا دوسأ ناك»

 00000 ا (رغثلا نسح ةيحللا دوسأ ناك»

 1 يوي ا مول و م 'اهردخ يف ءارذعلا نم ًءايح دشأ ناك»
 ا و ا «نآرقلا هقلخ ناك»

 اا لو داو هوو ونار او اور ع در و راح يحمل (موَملا نم ةعبر ناك»

 ا ا «ملسأف ًاينارصن لجر ناك»
 نت او سما لفن جل ماس دل و ما دعم «ةعبر الجر ناك»

 ان «ةدعو الإ دَحأ هنأي ال تاكو اميحر ناكف

 0 ااا ا 22 09١©68898<<ة<ه#*0ةةة" ا

 ااا 0 0 «نيمدقلاو سأرلا مخض ناك»

 ير ..... اهجولا نسح نيمدقلا مخض ناك»

 انا ا امس عما قاس أ هبا هج «نينيعلا لكشأ مفلا عيلض ناك

 يا ا «رافشألا بذدهأ نينيعلا ميظع ١ ا ناك»

 ىو



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 10000000 0000001 ل «ةضف نم غيص امنأك ناك»

 ال و ا و ما ل باب هنو ل را رولا م و جسم «ليوطلاب الو ريصقلاب ال ناك»

 0 ولا ووك قو قام ا «ليوط الو ريصق ال ناك»

 0 «فرقلاب ذخأي ال ناك»

 ا سو ا «نالجر هبقع أطي الو اثكتم لكأي ال ناك»

 0 0 «مَسبت الإ ًاثيدح ثدحي ال ناك١

 101 ا ال ل مومو اهنع اوبرضُي الو سانلا هنع عفدُي ال ناك»

 12 و م «هاطعأ الإ ًائيش لأسُي ال ناك»

 ١4 م م رج ب «هلعف الإ ًائيش لأسُي داكي ال ناك»

 ١4 ا ااا ا «هلأسُ ًائيش عنمي ال ناك»

 ا و كوتا م ل و «كحضلا يف ثعبني ال ناك»

 ا و ا (يشحو ٌيبظ ِةَِكك هللا لوسر لآل ناك»

 اا و ملا م يس ا ا «ةعبرلا قوفو ًالوط بهاذلاب سيل ناك»

 اللا وا هم دست لا ومولا «ليوطلاب الو ريصقلاب سيل ناك»

 اتخلا رم  وحم ا م ول للا هوا متم م همم ارمقلاو سمشلا لثم ناك»

 ا را م بما هع يحمل ةةينعملا قيبتاع ديب اغورزم ناكل

 ا ا ا ا هيل اًةرمح ههجو ًابرشم ناك»

 ا امم هيو ماما اال نافثكألا ؟تالهأ ةيجلا نقانم ناكا

 01 م وع 'ًاسفن مهبيطأو سانلا كحضأ نم ناك١

 ١ ا ا دس قا تن د عب «سانلا هكفأ نم ناك»

 1 ا ااا لالا اما حاط ع وح (راجنلا ىنب نم لجر انم ناك»

 0 ا ا (رمققلا ةرادك هلك هللا لوسر هبجو ناك#»

 ا 0 ا.ه م هروزيو نيملسملا ءافعض .قتاباذاكا

 000 01و 20 «ةقدصلا لكأي الو ةيدهلا لكأي ناك»

 ١ يت . ؟نسحلا مسالا بحيو ريطتي الو لءافتي ناك»

 11 ا ولا د «ضرألا ىلع لكأيو ضرألا ىلع سلجي ناك؛

 انا - وس هدا ومو كم ممم يتلا هس كما م «هلعل فصخيو هبوث طيخي ناك»



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 ال117 ا ا ا و ب و «ةخنسلا ةلاهإلاو ريعشلا زبخ ىلإ ىعدُي ناك»

 ١115 ل دق وو مار ا ا ا ا ا ا و «لعنلا فصخيو رامحلا بكري ناك»

 115 و محا نا ع هب ما موس «مهئايبص ىلع ملسيو راصنألا روزي ناك»

 اا ا كسلا و تاو و واوسستالا دجتنوولا ناعوت «ةنيدملا لهأ ءارقف دوعي ناك»

 111 ا وا مجم اجل طخ ا مو «موقلا رش ىلع هثيدحو ههجوب لبقي ناك»

 ا للا و اظ م اا نومتاما محا ةقياطلا بكلب (اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي ناك»

 10 لا ع مس ( هنيبج برت هل ام :ةبتاعملا دنع مهدحأل لوقي ناك»

 ا اولا و ل ب 'وغللا ُلقُّيو ركذلا رثكي ناك»
 111 ا و ا اا تا اصلا «"مهيلع كّربيف نايبصلاب ىتؤي ناك»

 ا ل ل راسا واوا هم و اجا وت وير ا(تسرد ليعامسإ ةغل تناك»

 ا «تاوامسلا قلخي نأ لبق قلخلا ريداقم هللا بتك»

 1 ا فخ طك يللا ساكو ناس ل (يببس الإ ةمايقلا موي عطقني بسنو ببس لك)»

 5 ال ا ما عم وا قم وتو ساراس طوبا سمت وما «الاؤس لأس يبن لك»

 ا ا وام ادجسملا يف ِةْلَي يبنلا دنع ًاسولج انك»

 11 ا سما ةمحتا (ةيبيدحلا موي ةثام ةرشع عبرأ فك هلل لوسر عم انك»

 قنا وت نام دل ولم فاو بورا ظوبطل ب 'ءاملا لقف رفس يف َدنِلَك هللا لوسر عم انك»

 ها ا ا «يبارعأ لبقأف رفس يف َمِكَي يبنلا عم انك»

 1 موا ا ويس رام فاول ا انطون يف ان 0 «"ةعصق نم لوانتن ٍةِقَم يبنلا عم انك

 ةيايم ا بسام هام (اهيحاون ضعب يف انجرخف ةكمب و85 يبنلا عم تنك»

 8 يوما استلام ازاجحلا ضرأ نم ران جرخت ىتح ةعاسلا موقت ال»

 ل م هام دج نبال او دا «نامركو ًازوخ اولتاقت ىتح ةعاسلا موقت ال»

 هنا وا بج ب ا 1 لاسر نفاد مشا "انام مرت حسا
 001 1 111 «رطفلا سانلا لجع ام ًارهاظ نيدلا اذه لازي ال»

 111 وسلا سا «هدلاو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال»

 2520000006 «ىرسك لآ زنك نيملسملا نم ةباصع نحتفتلا مل

 اى ككةنه ول



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 0 ل «نهيطعأ ام ًاسمخ ةليللا تيطعأ دقلا

 0 و ملا وما او الا و ل ا اا ا ب كام (ةيقث ءاضيب اهب مكتئج دّقل»

 41412 و لب د و ل ا ا حو ملا «ينلأست شيرقو رجحلا يف ينتيأر دقلا

 از“ يع سا مم ع وامل هاسو م او عل اهتمأل اهاعد دق ةوعد يبن لكلا

 ١ اداهجلا ةمألا هذه ةينابهرو «ةينابهر يبن لكل»

 ا و ا وس و طل ا عم ا ل 'اريصقلاب الو ليوطلاب نكي مل»

 اتازقأب حلا دنت مل بلا اا ولو ب «طغمملا ليوطلاب كي هللا لوسر نكي مل»

 ااا «ًاناعل الو ًاشاحف الو ًابابس نكي مل»

 101 ا و ب «كلأسأ ٌبر اي لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل»

 اا ا ا «دمحم قحب كلأسأ ٌبر اي لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا امل»

 امال دو علا م م ولا ا ال قنا «نينح موي دلي هللا لوسر اوشغ املا

 امن ا ادم حا م .... 1؟يب يرسأ نيح شيرق ينتبذك امل»

 ا 00 «ةعلاط سمشلا تلقل هتيأر ول»

 ل «باخس الو ظيلغ الو ظفب سيلا

 ا د ا «ةالصو هللا ركذ ريغ نع اوقرفت مث موق عمتجا ام»

 اا تي ا ا ذآ اريخ هللا مكاطعأ املا

 ١11 ا م حا طار وس ووو ع اح «هجولا نسح هثعب الإ طق ايبن هللا ثعب ام)»

 د ا 52200 'هجولا حيبص الإ طق ًايبن هللا ثعب ام»

 120000 0 ] ] ] ]ز]ز]ز]ز 0 ادمحم ةايحب الإ دحأ ةايحب هللا فلح ام»

 0 «عجشأ الو دوجأ الو دجنأ ًادحأ ٌتيأر ام»

 ا (لَك هللا لوسر نم أوضأ الو دوحأ الو عجشأ ٌتيأر ام»

 دل ا يتلا وحمام لام «سيطارقلا ٌتركذ الإ ِهلي هللا لوسر نطب تبأر ام»

 ان يي اا ا ا + ةانكتم لكأي قلو دبا رس كيان

 000000 0 ]ز ز] ز زؤز ز]زؤزؤ (ِةِلَع هللا لوسر نم نسحأ أئيش تيأر ام»

 ا اس يو وم تمل نا تاكا جول (ىنيع ىف دع يبنلا لفت ذنم تدمر ام»



 ثيدحلا فرط

 ا «ًاتكتم لكأي لكي هللا لوسر ىئر ام»

 5200005 :«مسبت الإ ًاثيدح ثدحي ِةِكك هللا لوسر تعمس ام»

 0 ا «بيشلاب هللا هناش ام»

 ا و لوا ا «تقّدص ام ءايبنألا نم ىبن قّدص ام»

 2520110 (هتيحلو هلي هللا لوسر سأر ىف ٌبددع ام»

 0 «تايآلا نم يطعأ دق الإ يبن نم ءايبنألا نم ام»

 0 ةفلمهاج محلا الرع ىلع لكم دعا نناانق

 ال يقم ؛اهزجنت دق مهلك ةوعد هلو الإ يبن نم اما

 1 م 'نجلا نم هنيرق هعمو الإ ٍدحأ نم مكنم اما

 0 «"تركذ الإ هيلي هللا لوسر نطب ىلإ ترظن ام»
 000 «ًادرب هديل ٌتدجوف يدخ ْةِْكَي هللا لوسر حسم»

 50 «نآرقلا اوعمتسا ةليل نجلاب ٍةِكَك ىبنلا نذآ نم»

 0 ا ام «ةعمجلا موي كابا لضفأ نم»

 1 «'يلع يلصي الف لجر دنع ركذأ نأ ءافجلا نم»

 و م ا يقلب «ّيلع ةالصلا ئطخف هدنع ُثركذ نم»

 200 /يلع ةالصلا رثكيلف ًايضار هللا ىقلي نأ هرس نم»

 ا اهيلع تيلصو هتالص ينتغلب يلع ىلص نما

 0 ؛ًارشع حبصي نيح يلع ىلص نم»

 («يلع ىلص ام ةكئالملا هيلع تلص ةالص يلع ىلص نم»

 55570 «ًاطاريق هل هللا بتك ًةالص يلع ىلص نم»

 0 «ًارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ًةالص يلع ىلص نم»

 0 تا م ا «ةرم ةئام موي لك يف ىلع ىلص نم»

 12ه «ةمايقلا موي هعيفش تنك يلع ىلص نم»

 هيفا «تلبقتف ةدحاو ًةرم يلع ىلص نم»

 20 «هيلع هللا ىلص ًةدحاو ِّثَكَي ىبنلا ىلع ىلص نم»

 5 0 عاب هلض دما قاع ادعت, ىلع نع نا

 اكنل» ول

 مم اع اعءاماو د. هاو دعو و اهأع

 مام م دع اعادو ماع او ده ده مام »

 هده در ادق د. ها. او ده وافق عه

 ودم هاه دق دو دم او واو دم ادعاقإأعم

 هدم اناث دمام هاما. هم د عافاعاه

 6م ده عام ده هاف هدف ده اهاع

 هو م د. .افاق دقو ده دودو او «اعلو

 مام ادع دم ادع ادعاو دو دما. عاف ع اوأوه

 هه 6م مانا. واو اع دعاه هافأو

 مافن دم د. اه و هاف ده ماع اقاعاو

 م.م هم د. م. دف دو اواو ادقعاو مامأاه

 يهم و دو ده و اق دو ده اهو او اقاعاه

 هو م د عاودم ده و دو دعاف ها. ماع

 .م ده د. او دة اق د عاواو د. عاما

 ودم مهدد د. ده هاواو عاف هاه

 م0 افم اف دمام د. د. دءاواق عافأو

 و 6و .اف ماعز هافاع ده ا عاقلو

 عه د6 ده دقاق ماو دو دعاق عاف هه

 ماعم م اودع ام دو دعهاقو دفع د .اقأ»

 ماعادع و واقدم او د. دودو دفع اعأو

 هو د. د. و د.ادو دو دواعادع عءاقفاعأاو



 ةحفصلا ثيدحلا فرط

 ات و «تاولص رشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ىلع ىلص نم»

 1 ا و را ا دي رحم ل دولا د تع «يتمأ نم بوركم نع جّرف نم»

 ف ا ما ا ايي ىبنلا ىلع ىلصو برلا دمحو نآرقلا أرق نم»

00 

 ل ا 0 «ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن»

 ا ا ا 1 1 «نوقباسلا نحنو نورخآلا نحن»

 ا كا م مس و أ وح ل قل و «ةحاور نباو ًارفعجو ًاديز ىعن»

 8 («لوقي كبر نإ لاقف ني ىبنلا ىلع ليربج طبه»

 او وسما هاك مد مسا «برحلا ةادأ هيلع هسرف سأرب ذخآ ليربج اذه»

 انفك يقم م دم ين كيلا فاس ل ا اقم ادحأ نم دشأ موي كيلع ىتأ له»

 هلا 2000 (هذعب ىرسك نوكي الف ىرسك كنه»

09 

 117 ا اهذه نم دحأ يب عمسي ال هديب كمحم سفن يذلاو»

 11 ا ا 25220000 «لوأ كنأ ٌتننظ دقل هديب دمحم سفن يذلاو»

 ا وا م سلات اا و م م م ما «ةمايقلا موي ىيناري ال نمل ليو»

 - يف -

 1 ا وو بل .... ةءاحطب ضعب انأو ناكلم ىناتأ ءرذ ابأ ايد

 اك ل ا ل لا ل ل يمد :اهللا اوركذا -«نناثلا"اهيأ اين

 اا مخ وو مم ان ا سأب «ةمايقلا موي مكاجنأ نإ «سانلا اهيأ ايا

 اا يالا نبا ستخمس سن يوم ا ما اسوا «ةادهم ةمحر انأ امنإ «سانلا اهيأ اي»

 11816 2 ل ل ال طق انت د. كلي روت ءايشألا ليك قلطم هللا نإ هناك انآ
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 ثيدحلا فرط

 0000000 هيلع دعقت ًائيش كل لعجأ الأ ءهللا لوسر ايا
 مي ع يمرس نس ص سر راس

 2. ««ّىّتلأ لع َنوُلَصَي ُهَتَكِكَمو َهَّنأ َّنإ# : لجو رع هللا ّلوق َتيأرأ هللا َلوسراي»

 ص

 ا طا ةمكلاد ةنرو («نيكرشملا ىلع وعدت الأ ءهللا لوسر ايا

 0 ةتانيلط“ كليفك اكلم كليو كلاش الآ "لا :لويسو]ايآل

 هلل د دهب ذه وع و وج هن وأ وعلو (ءيش لوأ نع ينربخأ يمأو تنأ ىبأب هللا لوسر ايال

 0 ا «ىبن كنأ تملع فيك ءهللا لوسر ايا

 0 « ليئازتسإ يا هاو انكك :اقتازانك .قيناك ول تقلا كوسرت اين

 0 «ةعافشلا ىف كبر كيلإ در اذام هللا لوسر ايلا

 52000 «انرهظأ نيب نم جرخت ملو انحصفأ كلام ؛هللا لوسر ايا

 0 «هضرأو هتاوامس رابجلا ذخأي»

 سا لا ا «يتمأو انأ نوكأف ةمايقلا موي سانلا ثعبي»

 د امهددع ىصخحي ل نم رانلا ةليقلا هذه لهأ نم لخدي)»

 نأ 1 اح كل ل لا اما لا ا را م وما ل روب علو ١ منهج ىنارهظ ىلع طارصلا تبرضياإا

 ا ل ا اسس ولو ا وا "سانلا ىلع ةمايقلا موي لوطي

 ل ا رمال 1 يرو ولا لالا و للا ل علا هان ااهيلع نوسلجي رون نم ربانم ءايبنألل عضويلا

0 

 هده د .ءاقاع

 م مام ا. ا.

 ماعام م.

02 0 0 0 

 هع اما.

 ماه ماقول

 هام اهل

 ىف ادعاقلاو

 مام دءاعأل

 ٠م ام اعأو





 ؛يسرافلا نابلب نب يلع نيدلا ءالع بيترت :نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا -
 .[ثارتلا] ه4١4١ 97 «.ةلاسرلا ةسسؤم :توريب «5ط ءطوؤانرألا بيعش :قيقحت
 بحم ىصق :ةرهاقلا ؛«4ط .«بيطخلا نيدلا بحم :قيقحت ؛يراخبلا :درفملا بدألا
 1 .ها7ا/8 «بيطخلا نيدلا

 «يراجبلا دمحم يلع :قيقحت ؛ينالقسعلا رجح نبا :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -

 .[ثارتلا] ه7١4١ .ليجلا راد :توريب

 دمحم نسح دمحم :قيقحت ؛ينالقسعلا رجح نبا :عامسلا ةنيابتملا نيعبرألاب عاتمإلا -
 .[ثارتلا] م1997 ء[ه414١] ؛.ةيملعلا بتكلا راد :توريب ؛يعفاشلا نسح

 .[ثارتلا] فراعملا ةبتكم :توريب ءريثك نبا :ةياهنلاو ةيادبلا -
 .[ثارتلا] ةيملعلا بتكلا راد :توريب .يدادغبلا بيطخلا :هدادغب خيرات -

 .[ثارتلا] ركفلا راد :[توريب] «يودنلا مشاه :قيقحت ؛يراخبلا :ريبكلا خيراتلا 3

 راد :توريب «يورمعلا ةمارغ نب رمع :قيقحت ؛ركاسع نبا :قشمد ةنيدم خيرات 8

 .[ثارتلا] ه8١5١ ءركفلا

 بيعش ؛فورعم داوع راشب :ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :بيذهتلا بيرقت ريرحت -
 ْ .ه١4١ا/ ؛ةلاسرلا ةسسؤم :توريب ءطوؤانرألا

 :قيقحت ؛يرذنملا يوفلادبع نب ميظعلادبع :فيرشلا ثيدحلا نم بيهرتلاو بيغرتلا -

 .ه١١5١ «.ةئيدحلا ضايرلا ةبتكم :ضايرلا «ةرامع دمحم ىفطصم

 .[ثارتلا] ه8٠:4١ ءركفلا راد :توريب :يربطلا ريسفت -

 صارقألل يه .؛نيتفوقعم نيب اذكه [ثارتلا] ظفل اهرخآ يف عضو يتلا عجارملا (*:)

 .ندرألا يف تايجمربلل ثارتلا زكرم اهردصأ يتلا ةجمدملا

 ااكنخ> هل



 . (نيحيحصلا ىلع كردتسملا شماهب) يبهذلا : صيخلتلا

 ؛يبطرقلا ربلادبع نب هللادبع نب فسوي :ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا

 .[ثارتلا] ه١10١ .فاقوألا ةرازو :طابرلا «نيرخآو يولعلا دمحأ ىفطصم :قيقحت

 قيدصلا دمحم هللادبع «فيطللادبع نب باهولادبع :قيقحت ؛ينانكلا :ةعيرشلا هيزنت

 .[ثارتلا] ه١"99 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب ؛يرامغلا

 داوع راشب :قيقحت ؛يزملا نمحرلادبع نب فسوي :لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا بيذهت

 ه4 «تلاسإللا ةنسوم 00-0 «فورعم

 .ركفلا راد :توريب ء«دمحأ نيدلا فرش :قيقحت ؛ىتسبلا نابح نب دمحم :تاقثلا

 : .[ثارتلا] همه * 6

 .ت.د «ةيملعلا بتكلا راد :توريب «يناهبصألا ميعن وبأ :ءايلوألا ةيلح

 .ها١ 41١ «ةيملعلا بتكلا راد :توريب ؛يطويسلا :روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا

 «سابع ربلادبع «يج هعلق ساور دمحم :قيقحت ؛يناهبصألا ميعن وبأ :ةوبنلا لئالد

 .ه9١41١ «سئافنلا راد :توريب ء4ط

 ؛يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ :ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةوبنلا لئالد

 ١ .ها 1451 «قةيملعلا بتكلا راد :توريب ء”؟ط .ىجعلق ىطعملادبع : قيقحت

 .ت.د «ثيدحلا راد :ةرهاقلا «يقابلادبع داؤف ع : قيقحت : هجام نبا نئس

 ركفلا راد :[توريب] ءديمحلادبع نيدلا ييحم دمحم :قيقحت :دواد ىبأ نئس

 ا . [ثارتلا]
 ؛يقابلادبع داؤف دمحم ءركاش دمحم دمحأ :قيقحت : (حيحصلا عماجلا) يذمرتلا نئس

 ْ .تء.د ؛ثيدحلا راد :ةرهاقلا ,ةوطع ميهاربإ

 ها85/١ .ةفرعملا راد :توريب «ينامي مشاه هللادبع :قيقحت :ينطقرادلا نئس

 . [ثارتلا]

 باتكلا راد :توريب ؛يملعلا عبسلا دلاخ ؛يلرمز دمحأ زاوف :قيقحت : يمرادلا نئس

 .[ثارثئا] هه 17 ؛ يبرعلا

 راد ةبتكم :ةمركملا ةكم ءاطع رداقلادبع دمحم :قيقحت ؛ يقهيبلا :ىربكلا نئسلا

 .[ثارتلا] ه١ 4 .زابلا

 ءنسح يورسك ديس ؛يرادنبلا ناميلس رافغلادبع :قيقحت ؛ىيئاسنلا :ىربكلا نئسلا

 .[ثارتلا ه١ يلدا بتكلا راد :توريب

 ها5٠1 «تاعوبطملا بتكم :بلح «ةدغ وبأ حاتفلادبع :قيقحت :يئاسنلا نئس

 . [ثارتلا]

 قاكنت»و



 :توريب «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت ؛ينابيشلا مصاع يبأ نبا :ةنسلا
 .[ثارتلا] ه٠0٠4١ .يمالسإلا بتكملا

 راد :توريب «لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم :قيقحت ؛يقهيبلا :ناميإلا بيعش
 ا ده 11 ا ةيملعللا تكلا
 دمحم :هححصو هطبض ؛يذمرتلا :ةيوفطصملا لئاصخلاو ةيدمحملا لئامشلا

 .ه5١4١ «.ةيملعلا بتكلا راد :توريب .يدلاخلا زيزعلادبع

 ةعابطلا ةكرش :ضايرلا .1ط .يمظعألا ىفطصم دمحم :قيقحت :ةميزخ نبا حيحص
 .ه١٠1١ «.ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا < نابح نبا حيحص

 ؛ليبجلا ؛ينابلألا نيدلا رصان دمحم :يراخبلا مامإلل درفملا بدألا حيحص
 .ه4١11١ .قيّدصلا راد :ةيدوعسلا

 .(ينآلا «يرابلاحتف» عم) :يراخبلا حيحص
 بتكملا :توريب .«”ط ؛ينابلألا نيدلا رصان دمحم :هتدايزو ريغصلا عماجلا حيحص
 اهآ٠5 ؛ يمالسإلا

 .ها5١11١ .مزح نبا راد :توريب :ملسم حيحص

 ةعبطملا :لوبناتسإ .ط نم روصم) ءاتفإلا راد :ضايرلا :يوونلا حرشب ملسم حيحص

 . (ةرماعلا

 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .يجعلق نيمأ يطعملادبع :قيقحت ؛يليقعلا :ءافعضلا
 ْ ْ .[ثارتلا] ه١ ٠4

 بتكملا :توريب 2*ط ؛ينابلألا نيدلا رصان دمحم :هتدايزو ريغصلا عماجلا فيعض
 .ه١٠1١ .يمالسإلا

 «شيواشلا ريهز :قيلعتو .فارشإ ؛ينابلألا نيدلا رصان دمحم : يئاسنلا ننس فيعض
 .ه١١41١ ؛يمالسإلا بتكملا :توريب

 .ثتد.د .رداص راد :توريب ءدعس نب دمحم :ىربكلا تاقبطلا

 ؛يرثألا قحلا داشرإ :قيقحت ؛يزوجلا نبا :ةيهاولا ثيداحألا ىف ةيهانتملا للعلا
 .ه١١1١ «ةيرثألا مولعلا ةرادإ :دابآ لصيف
 .نايبلا راد ةبتكم :قشمد .«نويع دمحم ريشب :قيقحت ؛ينسلا نبا : ةليللاو مويلا لمع

 .هاأ1١ ال

 ءركفلا راد :توريب .ينالقسعلا رجح نبا :يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف
 .(يراخبلا حيحص :هالعأ يفو) ه4

 اه كةنا» ل



 «لولغز ينويسب نب ديعسلا دمحم :قيقحت ؛يمليدلا :باطخلا روثأمب سودرفلا

 ْ :[تازقلا] اهات 4: ةيلعلا ننكلا ناك تورد

 ؛يراخسلا نمحرلادبع نب دمحم :عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا

 .ه8١51١ ءنايبلا راد ةبتكم :قشمد ءىط «نويع دمحم ريشب : قيقحت

 راتخم ىيحي هققدو هأرق ؛راكز ليهس :قيقحت ؛يدع نبا :لاجرلا ءافعض يف لماكلا

 .ها9٠45١ ءركفلا راد :توريب .*ط «يرازغ

 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .”ط ؛ينولجعلا :سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك

 .ها1١ 04م

 .[ثارتلا] ه8٠5١ «ةلاسرلا ةسسؤم :توريب «4ط ءشالقلا دمحأ : قيقحتبو

 هطبض ؛يروف ناهربلا يدنهلا يقتملا يلع :لامعألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك

 ةسسؤم :توريب ءاقسلا ةوفص هسراهف عضوو هححص ؛ينايح يركب :هبيرغ رسفو

 .ه89١ «ةلاسرلا

 راد :توريب ءةضيوع نب دمحم نب حالص :قيقحت ؛يطويسلا :ةعونصملا ءىلآللا

 .[ثارتلا] ه1١4١ ءةيملعلا بتكلا

 فراعملا ةرئاد سلجم :نكدلا دابآرديح «ينالقسعلا رجح نبا :نازيملا ناسل

 .[ثارتلا] ه5 «..."طو .ها#١  ؟9 «ةينامثعلا

 .ها141 «يبرعلا باتكلا راد :توريب «يمثيهلا نيدلا رون : دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 :ضايرلا ؛”ط «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :يذمرتلل ةيدمحملا لئامشلا رصتخم

 .ها477١ «فراعملا ةبتكم

 ءاطع رداقلادبع ىفطصم :قيقحت ؟يررباسينلا مكاحلا :نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .[ثارتلا] ه١١5١ «ةيملعلا بتكلا راد :توريب

 .[ثارتلا]ه١41١ ءردان ةسسؤم :توريب «رديح دمحأ رماع : قيقحت : دعحلا نبا دئسم

 .[ثارتلا] ةفرعملا راد :توريب : يسلايطلا دواد يبأ دنسم

 «ثارتلل نومأملا راد :قشمد ءدسأ ميلس نيسح :قيقحت :يلصوملا ىلعي يبأ دنسم

 .[ثارتلا ه5

 .[ثارتلا] ةبطرق ةسسؤم :ةرهاقلا :لبنح نب دمحأ دنسم

 :ةرونملا ةنيدملا «ىشولبلا قحلادبع نب روفغلادبع :قيقحت :هيوهار نب قاحسإ دنسم

 ْ .ه417١ «ناميإلا ةبتكم

 ةنيدملا «يركابلا حلاص دمحأ نيسح :قيقحت :(يمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم

 ه1 يحللا ةيرخ ا ةونملا

 يكنه ون



 . [ثارتلا] ةيملعلا بتكلا راد : توريب ؛يمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت : يديمحلا دنسم

 «ينارادلا نيسأ ميلس نيسح :قيقحت :يمرادلا نئسب فورعملا ؛يمرادلا دنسم

 .ه١475١ .ينغملا راد : ضايرلا

 ةسسؤم :توريب «يفلسلا ديجملادبع يدمح :قيقحت ؟ىناربطلا :نييماشلا دنسم

 ْ ١ .ه8٠54١ «ةلاسرلا

 ليلخ دمحم دومحم ؛يئارماسلا يردبلا يحبص :قيقحت :ديمح نب دبع دنسم

 .ه8١5١ «ةنسلا ةبتكم :ةرهاقلا «يديعصلا

 راد :توريب «رمهشيالف.م :قيقحت ؛يتسبلا نابح نب دمحم :راصمألا ءاملع ريهاشم

 .[ثارتلا] ه١ 1/94 «.ةيملعلا بتكلا

 ميلس دمحم «يلشعرملا فسوي :قيقحت ؛يوغبلا دوعسم نب نيسحلا :ةنسلا حيباصم

 .ه٠5١ال .ةفرعملا راد :توريب ,يبهذلا لامج «ءةرامس

 ءدشرلا ةبتكم :ضايرلا .توحلا فسوي لامك :قيقحت ؛ةبيش يبأ نبا :فنصملا

 .[ثارتلا ه8

 بتكملا :توريب «ىمظعألا نمحرلا بيبح :قيقحت ؛ىناعنصلا قازرلادبع : فنصملا

 .[ثارتلا] ه40١ .يمالسإلا
 .فراعملا ةبتكم :ضايرلا ءناحطلا دومحم :قيقحت ؟يناربطلا :طسوألا مجعملا

 .ه1١ ١166-١5

 .[ثارتلا] ركفلا راد :توريب «يومحلا توقاي :نادلبلا مجعم

 بتكملا :توريب ؛«ينيدايملا روكش دمحم :قيقحت ؛يناربطلا :ريغصلا مجعملا

 .[ثارتلا] ه4108١ .يمالسإلا

 ةبتكم : لصوملا .؟5ط ؛يفلسلا ديجملادبع يدمح :قيقحت ؛يناربطلا : ريبكلا مجعملا

 .[ثارتلا] ه504١ .مكحلاو مولعلا

 بتكلا راد :توريب ,نسح يورسك ديس :قيقحت ؛ يقهيبلا :راثآلاو ننسلا ةفرعم

 .[ثارتلا] ةيملعلا

 ؛ةيملعلا بتكلا راد :توريب ءروصنملا ليلخ :قيقحت ؛يوسفلا : خيراتلاو ةفرعملا

 .[ثارتلا] ه8

 ةبتكم :ةرهاقلا «ميهاربإ ديسلا يدجم :قيقحت ؛ايندلا يبأ نبا :قالخألا مراكم

 .ه١٠41١ .نآرقلا

 «ةيملعلا بتكلا راد :توريب .نادمح قيفوت :قيقحت ؛يزوجلا نبا :تاعوضوملا

 | .[ثارتلا] ه6

 اي كتنسو



 .[ثارتلا ه>8 .ركفلا راد : توريب . ىحانطلا
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